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 کلیات-1

 :هدف1-1
 و مهندسی نظام قانون 4 ماده موضوع از بخشی نظارت و طرح تهیه در مهندسی فعالیت و خدمات شرح تعیین

 یکسان جهت ،ساختمان کنترل و مهندسی نظام قانون اجرایی نامه آیین 12 ماده بر منطبق ساختمان کنترل

 مذکور قانون اجرایی نامه آیین 117 ماده گذاری قیمت مبانی تعیین مالک که کشور سراسر در فعالیت سازی

 .گرفت خواهد قرار

 :تعاریف1-2
به معنی و تعریفی که برای  عبارت ها، واژه ها، اصطالحات و اختصارات بکار رفته در این بخش، به ترتیب الفبا،

 هر یک ذکر شده، بکار گرفته شده اند:

و  1375: آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب بهمن ماه آیین نامه اجرایی 1-2-1

 اصالحات بعدی آن

 گیرد. منظور زمین و زمینه ای است که ساختمان و محوطه محدوده طرح را در بر می بستر طرح: 1-2-2

 فعالیتها و خدماتی که برمبنای این شرح خدمات جهت ارائه خدمات طراحی یا نظارت خدمات الزامی: 1-2-3

 برای تمام کارها ضروری می باشد.

نمی باشد که  3-2-1فعالیتها و خدمات طراحی یا نظارتی که شامل خدمات الزامی بند خدمات خاص: 1-2-4

برای تمام کارها ضروری نمی باشد و با توجه به شرایط در صورت  جهت ارائه خدمات طراحی یا نظارت

تشخیص طراح یا ناظر و با درخواست صاحب کار یا الزام شهرداری یا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 

 انجام و مستلزم توافق مجزا فی مابین صاحب کار و مهندس می باشد.

در آن کلیه شرایط و  ی یا مراجع صدور پروانه ساختمانکه شهردار دستور کاری دستور تهیه نقشه: 1-2-5

 اعالم می نماید.جهت تهیه طرح  احداث، تغییر یا توسعه ساختمان ضوابط ناظر بر

مدت زمانی که از تاریخ صدور پروانه ساختمان تا تحویل گزارش پایان کار ساختمان  دوره نظارت: 1-2-6

 ر مراجع صدور پروانه ساختمان به طول می انجامد.توسط ناظر هماهنگ کننده به شهرداری یا سای

: جداول حاوی اطالعات فنی و ملکی ساختمان و روند تهیه طرح، اجرا، ساختمان فنی دفترچه اطالعات 1-2-7

 نظارت است.
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 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سازمان استان: 1-2-8

 مرکزی()شورای سازمان نظام مهندسی ساختمان سازمان:  1-2-9

به مجموعه اقدامات و مطالعاتی گفته می شود که منجر به شناخت  شناسایی ژئوتکنیکی زمین: 1-2-10

 الیه های زمین بر اساس مفاد مندرج در مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان می شود. فنیمشخصات 

و ابعاد و اندازه های سندی است حاوی اطالعات فنی و ملکی  شناسنامه فنی و ملکی ساختمان: 1-2-11

که ساختمان یا هر واحد آن و تغییرات بعدی آن ها و نام و مشخصات اشخاص دخیل در طراحی، اجرا و نظارت 

 توسط سازمان استان صادر می گردد.

سازه های پایه ای )بنایی( یا اسکلت فلزی یا بتن  دارای ساختمان های شیوه های ساختمانی متعارف: 1-2-12

 و جزئیات متعارف اجرایی معماری دارد.می باشد یش ساخته آرمه و یا پ

قانون نظام مهندسی و  4: صالحیت ارایه خدمات مهندسی که به استناد ماده صالحیت حرفه ای 1-2-13

 کنترل ساختمان و در قالب پروانه اشتغال بکار حرفه ای صادر می گردد

ک و تجمیع زمین، کاربری، تصرف، تراکم ضوابط تفکی ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری: 1-2-14

ساختمانی، زیربنا، سطح اشغال، پیش روی، استقرار، همجواری، دسترسی، عبور و مرور معلوالن، نورگیری، 

اشراف، بازشوها، ارتفاع، ارتفاع آزاد، پیش آمدگی، دیوار و حصار کشی، نما و مانند این ها در طرح های توسعه و 

 ایران و سایر مراجع قانونی مجاز شهرسازی و معماریرای عالی عمران و مصوبات دیگر شو

که طرف قرارداد با طراحی معماری  صالحیت دارای حقیقی یا حقوقی شخص طراح هماهنگ کننده: 1-2-15

 می باشد. مکانیکی و برقی تأسیسات و سازه با طراحان هماهنگی جهت ارایه خدماتصاحب کار 

و  هایی که در سطح ملی و منطقه ای و باالتر از سطح شهری تهیه می شوندطرح  طرح های فرادست: 1-2-16

 است طرح جامع شهرستان )ناحیه ای( ملی و کالبدی طرح سرزمین،  آمایش ، طرحطرح جامع سرزمین شامل

کلیه فعالیت های اجرائی ساختمان مشتمل بر تخریب، خاکبرداری، خاکریزی،  عملیات ساختمانی: 1-2-17

، حفاظت گودبرداری و پی سازی، احداث بناهای موقت و دائم،توسعه، تعمیر اساسی و تقویت بنا، گودبرداری

نماسازی، محوطه سازی و ساخت قطعات پیش ساحته در محل کارگاههای ساختمانی، حفر چاه ها و مجاری 

 آب و فاضالب و سایز تاسیسات زیربنایی.

 و اصالحات بعدی آن 1374مان مصوب بهمن ماه قانون نظام مهندسی و کنترل ساخت قانون: 1-2-18
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شخصی که بعنوان مالک یا ماذون از وی یا با اختیار قانونی تقاضای پروانه  کارفرما )صاحب کار(: 1-2-19

 ساختمان برای انجام عملیات ساختمانی دارد و طرف قرارداد با ارائه دهندگان خدمات مهندسی است

 آیین نامه اجرایی قانون 12ساختمانی موضوع ماده  گروه های گروه ساختمانی : 1-2-20

مجموعه اصول و قواعد فنی و ترتیب کنترل اجرای آنهاست که باید در  مقررات ملی ساختمان: 1-2-21

طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمان ها در جهت تامین ایمنی، بهداشت، بهره دهی 

فاظت محیط زیست و صرفه جویی در مصرف انرژی و حفظ سرمایه های مناسب، آسایش، صرفه اقتصادی، ح

 ملی رعایت شود

شهرداری ها، دهیاری ها و سایر مراجع قانونی که مسوولیت صدور  مرجع صدور پروانه ساختمان: 1-2-22

 را دارند. ساختمانپروانه ساختمان برای 

شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار با صالحیت اجرای ساختمان  مجری ) سازنده( : 1-2-23

وظیفه و مسئولیت اجرای عملیات ساختمان موضوع پروانه  (رصاحب کا) کارفرماکه طی قرارداد کتبی با 

 نماینده فنی صاحب کار در کارگاه می باشد.و  ساختمان  را عهده دار شده است.

حقوقی دارای پروانه اشتغال و صالحیت شخص مدیر عامل شخص حقیقی یا  ده :ناظر هماهنگ کنن 1-2-24

 می باشد نظارت در رشته معماری یا عمران که مسوول هماهنگی بین تمام ناظران

برای حصول اطمینان بصورت مستمر و غیر مقیم  نظارت: مجموعه خدماتی که توسط ناظر ساختمان 1-2-25

تاسیساتی با مشخصات مندرج در پروانه ساختمان، نقشه ها، محاسبات و از انطباق عملیات ساختمانی و 

مشخصات فنی منضم به آن بر اساس مقررات ملی ساختمان و اصول مهندسی و رعایت ضوابط ایمنی و 

 حفاظت کارگاه ساختمان انجام می پذیرد.

نامه اجرایی قانون و به منظور آیین  114ماده  "ف"نظام نامه ای که بر اساس بند  نظام نامه طراحی : 1-2-26

 تدوین و ابالغ می گردد.سازمان یکسان سازی ارایه خدمات طراحی ساختمان توسط شورای مرکزی 

آیین نامه اجرایی قانون و به منظور  114ماده  "ف"نظام نامه ای که بر اساس بند  نظام نامه نظارت : 1-2-27

 تدوین و ابالغ می گردد.سازمان ورای مرکزی یکسان سازی ارایه خدمات نظارت ساختمان توسط ش

 برای و مدارک ضمیمه آن ها کهطراحی  نقشه های معماری مرحله اول نقشه های معماری مصوب : 1-2-28

 .جع صدور پروانه ساختمان رسیده استمربه تایید  اخذ عوارض شهرداری و تهیه نقشه های اجرایی مرحله دوم
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 اجرای فنی نکاتنقشه های تفصیلی معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی و برقی و  نقشه های اجرایی : 1-2-29

تهیه  مرجع صدور پروانه ساختمانی منطبق بر نقشه های معماری مصوب طراحی ساختمان که در مرحله دوم

 ارائه میشده و پس از تایید سازمان استان، به مرجع صدور پروانه ساختمان برای گرفتن پروانه ساختمان 

گردد. این نقشه ها مکمل نقشه های معماری مصوب و جزء الینفک مستندات ضمیمه پروانه ساختمانی می 

 باشد.

در بخش های معماری، سازه و  موجود اجرای ساختماننقشه های وضعیت  نقشه چون ساخت : 1-2-30

و توسط ناظر مربوط  یهته )سازنده(توسط مجریبنا به ضرورت و تغییر و  به تدریج اجراکه در حین تاسیسات 

قید انطباق یا مغایرت نقشه چون ساخت با نقشه های  می شود. در هر بخش انطباق نقشه با وضعیت اجرا تایید

 مصوب و اجرایی و مقررات ملی ساختمان الزامی می باشد.
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 خدمات مهندسی معماری -2

 معماری خدمات طراحی 2-1
 اول قسمت / اول مرحله

 )کارفرما(مطالعه نیازهای صاحب کار 2-1-1

 برای آگاهی از خواست های وی در ارتباط با طرح )کارفرما(صاحب کارمذاکره و تبادل نظر با  2-1-1-1

 )کارفرما(صاحب کار تعریف مقدماتی عناصر مختلف طرح بر اساس کلیات برنامه ها و خواست های 2-1-1-2

 به تفکیک نیارمندی های فعلی و نیازمندی های مربوط به توسعه های احتمالی آینده طرح.

صاحب تعیین خصوصیات کلی روابط فضائی عناصر مختلف طرح بر اساس خواسته های  2-1-1-3

 .)کارفرما(کار

 تحلیل شاخص های بستر طرح 2-1-2

به لحاظ محدوده،  ت و موقعیت زمینبازدید از محل اجرای طرح و کسب اطالعات از وضعی 2-1-2-1

، محیط زیستی و فرهنگی و تاریخی همسایگی، وسعت، شیب عمومی، منظر، عوارض طبیعی مشهود، آثار

 مستحدثات و تأسیسات موجود در زمین و حریم آن ها

مهندس طراح معمار، تهیه نقشه توپوگرافی وضع موجود، نقشه  درخواستتبصره: در موارد ضروری ،حسب 

کارفرما ه و تعین بر و کف بستر طرح توسط مهندس نقشه بردار دارای صالحیت حرفه ای و با هماهنگی عرص

 انجام خواهد شد.صاحب کار( )

منعکس شده در  مجموعه ضوابط و مقررات شهرسازی، معماری به لحاظ  بستر طرح بررسی وضعیت 2-1-2-2

  دستور تهیه نقشه

لحاظ ترکیب حجمی و بدنه های تشکیل دهنده بافت، مصالح و  بررسی ویژگی معماری محل به 2-1-2-3

 تزئینات، ارتفاع و تعداد طبقات، قدمت، پوشش سقف ها، نحوه ترکیب کاربری ها و کیفیت عناصر موجود

بررسی ویژگی های اقلیمی محل از جمله وضعیت بادها، بارندگی و رطوبت هوا، تابش آفتاب در  2-1-2-4

 تغییرات دما بر اساس اطالعات و آمار موجودفصول مختلف، میزان و 
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در  از جمله سوابق زلزله، وضعیت گسل ها و خاک محل محلبررسی عمومی وضعیت زمین شناختی  2-1-2-5

 محدوده مورد نیاز طرح مرحله اول معماری

 مخابرات،، گاز برق، آب، های شبکه: لبیق اززیر ساختهای بستر طرح  به مربوط طالعاتا بررسی 2-1-2-6

اختمانی سطرح های توسعه( در صورت ارائه توسط مرجع صدور پروانه  و موجود وضعیتب، ...  )به لحاظ فاضال

 در دستور تهیه نقشه ویا سایر مستندات

عات در مورد وضعیت ابنیه و مستحدثات همجوار با بسترطرح، کاربری ها و برنامه های بررسی اطال 2-1-2-7

 ر مستنداترت ارائه توسط مرجع صدور پروانه ساختمانی در دستور تهیه نقشه ویا سایتوسعه در آینده در صو

 سایر عوامل مؤثر در اجرای طرح 2-1-3

 تحلیل نحوه تطابق خصوصیات بستر طرح با نیازهای طرح 2-1-3-1

های بررسی مقدماتی سیستم های سازه ای، تأسیساتی و تجهیزاتی مناسب طرح از جمله فناوری  2-1-3-2

 نوین،  وجه اقتصادی، امکانات تأمین مصالح، تسهیالت کاربردی، امکانات نگهداری و تعمیرات

 بررسی و تعیین گروه بندی ساختمان از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی  2-1-3-3

 پیرامونی تحلیل و پردازش نظری معماری  2-1-3-4

 در خصوص طرح صاحب کارل برنامه جمع بندی کلیات مطالعات و تنظیم و تعدی 2-1-3-5

 معیارهای مؤثر در تهیه طرح  2-1-4

طرح در ضوابط شهرسازی و معماری و طرح های روستایی مربوط به مولفه های موثر شناسایی  2-1-4-1

 در بستر طرح معماری

 جوداز جمله ترکیب حجمی، نحوه انطباق با بدنه های مو پیرامونیمعماری  ویژگی هایتعیین  2-1-4-2

 جهیزاتی عناصر ساختمانی، تأسیساتی و ت ویژگی هایتعیین  2-1-4-3

کمی طرح از جمله تعداد ساختمان ها، تعداد و ترکیب واحدها، کاربری بررسی و تعیین مشخصات  2-1-4-4

 واحد ها به تفکیک هر ساختمان، سطوح تقریبی و سایر ویژگی های کمی واحدها و فضاهای داخلی آن ها
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معماری، مصالح ساختمانی،  محیطی و کیفی طرح از جمله ارزش هایررسی و تعیین مشخصات ب 2-1-4-5

 تأسیسات و تجهیزات

 توضيح:

تهیه  دستور»مقررات ملی ساختمان و ضوابط مندرج در آخرین ویرایش معیارهای تعیین شده باید منطبق بر

، با ضوابط مندرج در دستور تهیه نقشه  صادره از مرجع صدور پروانه ساختمان باشد. در صورت مغایرت« نقشه

الزامی است.  رسمی بر اساس مراتب، مدارک و مستندات مرجع صدور پروانه ساختمانی جلب توافق فنی

، مورد توافق قرار گیرد و روند صاحب کارمعیارهای تعیین شده تا این مرحله باید طی صورتجلسه کتبی با 

 مه خواهد یافتطراحی با اتکاء بر معیارهای مذکور ادا

 دوم قسمت / اول مرحله

 تحلیل عناصر طرح ریزی کالبدی 2-1-5

 4-2-2تحلیل و تعیین ویژگی های کمی و کیفی عناصر طرح بر اساس معیارهای تعیین شده در بند  2-1-5-1

 طرح مختلف فضاهای و عناصر عملکردی روابط تحلیل 2-1-5-2

 محدودیت های محل در ارتباط با نیازهای فضائی عناصر مختلف طرحها و ها، قابلیتتحلیل ویژگی 2-1-5-3

 برنامه تنظیم در مؤثر مالحظات تعیین و طرح مختلف فضاهای و عناصر محیطی عملکرد بررسی 2-1-5-4

 طرح

 خصوصیات روابط عملکردی  2-1-6

قی و عمودی و انطباق آن تحلیل و تعیین روابط عملکردی بهینه فضاها با یکدیگر از جمله روابط اف 2-21-6-1

 طرح ها با خصوصیات ذیربط بستر

ضوابط شهرسازی و معماری و ، پیرامونی  ویژگی های با طرح عملکردی روابط انطباق نحوه تنظیم 2-1-6-2

 روستایی و وضع موجودطرح 

در  مکان یابی موقعیت استقرار با اولویت ساختمان)ها(، عناصر، فضاهای عمومی و خصوصی طرح 2-1-6-3

 و توجیه مکان یابی بستر طرح
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 تهیه طرح معماری 2-1-7

توجیه روش بهینه بر در مورد روش های ساخت و انتخاب و مورد نیاز  مطالعه تکمیلی جمع بندی و 2-1-7-1

، وجه اقتصادی و سایر موارد ذیربط شامل مصالح ساختمانی، راه های دسترسی با توجه به کلیات اساس امکانات

 شده و نتایج بدست آمده از مراحل قبل، الگوی تعیین

روستایی و ضوابط شهرسازی و معماری و طرح نحوه انطباق طرح با  با توجه به طرح ریزی و طراحی 2-1-7-2

 و مطالعات انجام شدهوضع موجود، 

 تهیه طرح معماری ساختمان و محوطه. 2-1-7-3

 نقشه ها و گزارش های توجیهی  2-1-8

 روستایی و  ضوابط شهرسازی و معماری و طرحبا  پیشنهادی طرح عناصر انطباق جیهیتو های نقشه 2-1-8-1

 (،"ج و د")الزاما فقط برای گروه ساختمانی  500/1 و 2000/1 با مقیاس موجود، مقیاس حداقل وضعیت

 بدنه بابه منظور هماهنگی  و نما ترکیب و حجم پیشنهادی از لحاظ طرح انطباق توجیهی های نقشه 2-1-8-2

 ،200/1 با مقیاس حداقل ، مقیاسهمجوارو بافت روستایی  شهری

محوطه شامل موقعیت استقرار ساختمان )ها(، طرح محوطه و راه های دسترسی سواره و نقشه های  2-2-8-3

پیاده در ارتباط با معابر شهری )با ذکر نام و عرض معابر( و پالک های هم جوار با انعکاس جهت جغرافیایی، 

 ،250/1با مقیاس س حداقلمقیا

 ،100/1حداقل با مقیاسطبقات به تفکیک هر طبقه، نقشه  2-1-8-4

 ،100/1با مقیاس  بام)ها(، مقیاس حداقلنقشه  2-1-8-5

با  ، مقیاس حداقل همراه با نمایش مصالح نماسازی عیان جوانب کلیه ماهای ساختمانننقشه  2-1-8-6

 ،100/1مقیاس

 ،100/1با مقیاس با نمایش ارتباطات عمودی، مقیاس حداقل همراه عرضیبرش های طولی و  2-1-8-8

گزارش توجیهی شامل توضیحات و محاسبات ضروری برای معرفی طرح و نحوه انطباق آن ها با 2-1-8-9

 مقررات ملی ساختمان و سایر ضوابط
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 توضیح:

کلیه نقشه های مربوط به این بخش، عالوه بر طرح معماری باید شامل اطالعات اساسی مربوط به ابعاد اصلی 

محوطه و کلیات سازه پیشنهادی، محورها و فواصل مقدماتی محورهای سازه، ابعاد و اندازه های اصلی، محل 

شه های مذکور و مشخصات فنی نقنصب وسایل و تجهیزات مربوط به خدمات بهداشتی و آشپزخانه ها باشد. 

مورد توافق قرار گیرد. تایید نقشه ها و  صاحب کارپیشنهادی تا این مرحله باید طی صورتجلسه کتبی با 

گزارش های توجیهی  ذیربط توسط مراجع صدور پروانه ساختمان، به منزله پایان خدمات این مرحله می باشد. 

 مصوب خواهد بود.ادامه خدمات با اتکاء بر نقشه های معماری 

 دوم مرحله

 هماهنگی در تعیین سامانه )های( سازه ای و تاسیسات مکانیکی و برقی  2-1-9

 )طراح هماهنگ کننده(

مرجع ، منطبق بر نقشه های معماری مصوب  سازه ایتعیین سامانه)ها( برای   ارایه پیشنهادات 2-1-9-1

 صدور پروانه ساختمانی

تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و برقی، منطبق بر نقشه  برای تعیین سامانه های ارایه پیشنهادات  2-1-9-2

 مصوب مرجع صدور پروانه ساختمانهای معماری 

 هماهنگی در محاسبات فنی :

 باهماهنگی،  سازه مهندسی ذیربط خدمات شرح اساس بر طرح سازه مهندس توسط ، سازه فنی محاسبات

 .پذیرد انجام هماهنگ کنندهطراح  مهندس با منسجم و کامل

 اساس بر حطر مکانیکی تاسیسات مهندس توسط طرح، مکانیکی تأسیسات سامانه طراحی و فنی محاسبات

 پذیرد انجام با طراح هماهنگ کننده منسجم و لمکا هماهنگی با یکینامک تأسیسات مهندس خدمات شرح

 شرح اساس بر طرح برقی تاسیسات مهندس توسط طرح، برقی تاسیسات سامانه طراحی و فنی محاسبات

 .پذیرد انجام طراح هماهنگ کننده با منسجم و کامل باهماهنگی برقی تأسیسات مهندس خدمات

 : مکانیکی و برقی تأسیسات و سازه اجرائی های نقشه تهیه در هماهنگی
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 تیرها، ،ها ستون ابعاد وت طبقا پوشش ها، شالوده نقشه بندی، محور : شامل سازه، اجرایی های نقشه تهیه

 و  اجرایی جزئیات سایر وو جزئیات اتصال عناصر غیرسازه ای، الحاقی، نما و دیوارهای جداکننده  ها شالوده

 خدمات شرح در منعکس های نقشه صورت براساس طرح سازه مهندس توسط ذیربط ضروری برآوردهای

 .پذیرد صورت هماهنگ کننده طراح با منسجم و کامل هماهنگی با باید سازه مهندس ذیربط

 ساختمانی ملی مقررات)بر منطبق باید می مورد، حسب مزبور، های نقشه در منعکس فنی موارد کلیه :تبصره

 .باشد (ساختمانی کارهای عمومی فنی مشخصات) و (ایران

 و آوری جمع فاضالب، دفع و آوری جمع مصرفی، گرم و سرد آب :شامل مکانیکی تاسیسات های نقشه تهیه

 انرژی توزیع و تأمین ،مطبوع تهویه و هوا تعویض برودتی، و حرارتی اتسیستأ رسانی، گاز، باران آب دفع

 خدمات شرح اساس بر طرح مکانیکی تأسیسات مهندس توسط و طرح نیاز حسب بر باید یمایسر و گرمایی

 .پذیرد انجام طراح هماهنگ کننده با منسجم و کامل هماهنگی با مکانیکی تاسیسات مهندس

 ساختمانی ملی مقررات )بر منطبق باید می مورد، حسب مزبور، های نقشه در منعکس فنی موارد کلیه :تبصره

 .باشد (مکانیکی تأسیسات کارهای عمومی فنی مشخصات)و (ایران

 وتجهیزات دستگاهها تغذیه ی،قبر پریزهای روشنایی، های منظومه :شامل برقی تاسیسات های نقشه تهیه

ایر س وآسانسور  ، وتیص ،قحری اعالم ، بازکن در تلویزیون، ،فنتل ،ریاضطرا برق برقی، توزیع تابلوهای

 خدمات شرح اساس بر طرح یقبر تأسیسات مهندسطرح توسط  نیاز اساس بر باید نیازتاسیسات خاص مورد 

 .پذیرد انجام طراح هماهنگ کننده با مسجم و کامل هماهنگی با برقی تاسیسات مهندس

طبق بر )مقررات ملی ساختمان من دبای می ،سب موردح ، مزبور های نقشه در کسمنع فنی موارد کلیه :تبصره

 .باشدسیسات برقی( تأ کارهای عمومی فنی مشخصات )وایران(

 

 

 

 

 نقشه های اجرایی معماری 2-1-10
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توسط مهندسان طراح، نقشه های پس از ارایه نقشه های اجرایی سازه، تاسیسات مکانیکی و برقی تهیه شده 

اجرایی معماری و محوطه، بر اساس مندرجات جدول شماره پنج از دفترچه اطالعات ساختمان موضوع فصل 

 ششم پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان توسط مهندس طراح معمار به شرح زیر تهیه می شود.

 : ذیل اطالعات شامل ،(250/1)حداقل مقیاس با محوطه در طرح موقعیت و محوطه قشهالف: ن

 جوار هم اراضی با محوطه ثبتی حدود

 اطراف برمعا با ارتباطی های دسترسی

 )  اساس بر، ...( ساختمان استقرار حدود ،عابرم یصالحا )طهحوم با مرتبط شهری مقررات ،، ضوابطها طرح

 توسط مرجع صدور پروانه ساختمانی( تهیه نقشهدستور

 برش راز،ت خطوط رسم طریق از ترتیب به شیب اهمیت با متناسب نمایش) زمین شیب عمده های جهت

 ( ارتفاعی های رقوم و اصلی جهات در همحوط

 باز فضاهای وضعیت و )ها( ساختمان استقرار موقعیت

 .اطراف معابر و ،وطهمح عناصر با ساختمان های دسترسی وضعیت

 .طول رمت حسب بر محوطه اصلی عناصر و محوطه و ساختمان فواصل و ابعاد کامل گذاری انداره

 

 : ذیل اطالعات شامل (100/1)حداقل مقیاس با کشی زه و سازی هطمحو نقشهب: 

 همراه نقلیه، سائل و عابرین مرور و عبور مسیرهای و خودروها توقفگاه خیابانها، ،ها ساختمان استقرار موقعیت

 )مبلمان( محوطه تجهیزات و تسهیالت نمایش با

ده ش تمام کف اعیفارت مورق و یپیشنهاد و موجود تراز خطوط ، کشی زه طرح و معماری طرح اصلی خطوط

 .... و هاه را آب روها، پیاده و ها خیابان

 فاضالب و آب یرهایسم اجرائی مشخصات و اتیئزج

 سبز فضای ئیاجرا طرح

 .... ، روسازی حائل، دیوارهای :شامل محوطه طرح جزئیات

 اجرائی جزئیات به مربوط مرجوعات
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 :ذیل اطالعات شامل (،50/1)اقل حد مقیاس با ، طبقه هر تفکیک به طبقات نقشهج: 

 طول متر حسب بر آنها لصواف و ساختمانی فرعی و اصلی محورهای

 ی(افق برش ارتفاع باتعیین )ساختمانی مجموعه در نظر مورد قهبط ماریمع رحط

 سطح ارتفاع نماینده های رقوم نظر مورد طبقه و ساختمان عمده ابعاد

 مبلمان و تجهیزات نمایش با هاهمر طرح، مختلف فضاهای کاربری و مساحت

و  طرحط، ...( وانبسا انقطاع و درزهای دیوارهای سازه ای، دبندها، با ستونها،) سازه های نقشه و طرح با انطباق

 مکانیکی و برقی تأسیسات های نقشه

 اجرایی جزئیات و طبقه داخل کامل گذاری اندازه

 ، ...(پاخورها تعداد، جهت، ابعاد، ) ها پله

 رها و پنجرهد بندی دسته مرجوعات و ، ها پنجرهها،  درب ابعاد

 اجرائی جزئیات به مربوط مرجوعات

 باال طبقه و سقف به مربوط ضروری موارد معکوس نقشه

 مقاطع دید جهات نماینده خطوط

 

 :ذیل اطالعات شامل (50/1)حداقل مقياس با ، بام نقشهد: 

 طول متر حسب بر آنها فواصل و ساختمانی فرعی و اصلی محورهای

 اندازها دست ارتفاع ،(ها بام سطوح یا )و سطح ارتفاع :نماینده های رقوم

 اجرائی جزئیات م وبا نقشه کامل گذاری اندازه

 شیب میزان و جهت ، بندی شیب خطوط

        برقی تاسیسات و ط، ...(انبسا نبع، مها هواکش) مکانیکی تأسیسات و ، ...(انبساط درز) سازه مالحظات

 ه، ...(تغدی مدارهای ها، آنتن)
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 محل آبروها

 بام نهایی  پوشش و مصرفی مصالح

 اجرائی جزئیات به مربوط مرجوعات

 

 ذیل؛ اطالعات شامل ،(50/1) حداقل بامقیاس ، عرضی و طولی مقاطع نقشه: ر

 طول متر حسب بر آنها فواصل و ساختمانی فرعی و اصلی محورهای

و  طرح ط، ...( وانبسا انقطاع و درزهای دیوارهای سازه ای، بادبندها، ستونها،) سازه های نقشه و طرح با انطباق

 مکانیکی و برقی تأسیسات های نقشه

 یاجرای جزئیات و مقطع هنقش کامل گذاری زهاندا

 مقاطع در منعکس وحطس هیکل ارتفاعی مرقو

 گردهاپا و ها پله عیرقوم ارتفا

 اجرائی جزئیات به مربوط وعاترجم

 

 :ذیل اطالعات شامل ،(50/1) حداقل یاسقم با نماها، کلیه نقشهو: 

 محوطه نمای با مرتبط ابعاد طول، متر حسب رب هانآ فواصل و ساختمان فرعی و اصلی محورهای

 طبقات و بام )ها( کلیه سطوح تمامی او رقوم

 اجرایی جزئیات و نما نقشه کامل ذاریگ اندازه

و  طرحط، ...( وانبسا انقطاع و درزهای دیوارهای سازه ای، دبندها، با ستونها،) سازه های نقشه و طرح با انطباق

 مکانیکی و برقی تأسیسات های نقشه

 پنجره ها ودر بندی دسته تو مرجوعا هانجره پ .ها درب ابعاد

 اجرایی جزئیات به مربوط عاتمرجو
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 مورد حسب سمقیا کاری، نازک جدول ساختمانی جزئیات و فضاها اجرایی جزئیات به مربوط های نقشهز: 

 (10/1 الى 25/1)

و  محل به مربوط اطالعات شامل ها آشپزخانه ،بهداشتی فضاهای داخلی نماهای و مقاطع و ها نقشهح: 

 ساختمانی اتیجزث سایر و ) نازک کاری(ساختمانی الحصم بکارگیری نحوه و نوع و وسایل استقرار مشخصات

 ...( کاری، عایق) ذیربط

 کاذب های سقف به طمربر جزئیات و اتیکلط: 

 طرح در رفته بکار های رهپنج و درها انواع بندی دسته لداوج و جزئیاتی: 

 قرنیز و ازاره سازی، کف انواع کاذب، های سقف سقف، دیوارها، :به مربوط اطالعات شامل کاری نازک جداولک: 

مان قانون پیش فروش ساخت 22ماده )موضوع اطالعات مربوط به جداول شناسنامه فنی ساختمان ل: تکمیل

  (پارکینگ ها و انباری ها به طور یکسان در کلیه نقشه ها ،واحدهاو شماره گذاری  1389مصوب 

 خدمات خاص 2-1-11

 در طراحی و تهیه نقشه های اجرایی معماری "الزامی خدمات"خدمات تعریف شده تا این مرحله، به عنوان 

بخش ه خدمات دیگری که تا این مرحله )گونارایه می گردد. هرو معمار تهیه  طراح بوده که توسط مهندس

نظیر موارد زیر ارائه می شود. این خدمات با  "خاص خدمات"خدمات الزامی( آورده نشده است، تحت عنوان 

 قابل ارایه می باشد. و با تعیین حق الزحمه جداگانهصاحب کار معمار و توافق مهندس طراح 

 بررسی و تعیین حدود تأثیر برخی عوامل از جمله مالی و زمانی در تنظیم برنامه طرح معماری 2-1-11-1

ارایه برنامه زمان بندی اولیه اجرای طرح بر اساس ضروریات فنی و موارد منعکس در نقشه های  2-1-11-2

 ایی معماریاجر

 برآورد اولیه اقتصادی اجرای طرح معماری 2-1-11-3

 محاسبه مقادیر و هزینه کارهای اجرائی معماری به تفکیک سرفصل های کلی مربوطه. 2-1-11-4

تهیه برنامه زمان بندی و مرحله بندی کلی اجرای طرح معماری با توجه به هماهنگی های ضروری  2-1-11-5

 مراحل احداث ساختمان با برنامه زمان بندی و
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در گروه های مختلف  خدمات مهندسی مازادی که برای تهیه طرح معماری ساختمان های ویژه 2-1-11-6

 است صاحب کارمورد درخواست  ساختمانی

تهیه نقشه حجمی ابنیه و راندوی مصالح بکار گرفته شده در طراحی ساختمان جدید و ابنیه مجاور  2-1-11-6

رای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و بر اساس مصوبه شو

 منظر شهری) مدل سازی و تصویر سازی سه بعدی(

 طراحی معماری داخلی ، معماری سبز، معماری منظر، معماری پایدار و معماری انرژی، بام سبز 2-1-11-7

 ارائه گزارش نهایی 2-1-12

نقشه های اجرایی معماری را منطبق بر مقررات ملی ساختمان تهیه نموده و جداول  مهندس طراح معمار، باید

دفترچه اطالعات ساختمان موضوع فصل ششم پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را بر اساس نظام نامه 

ن تحویل سازما به منظور اخذ تایید مهر و امضا شده طراحی معماری تکمیل و تایید نموده و در قالب سه نسخه

 نماید.

 

 توضيح:

مورد توافق  و طراح هماهنگ کننده صاحب کارنقشه های اجرایی تا این مرحله باید طی صورتجلسه کتبی با 

قرار گیرد. تایید نقشه های اجرایی معماری و گزارش ذیربط توسط سازمان، به منزله پایان خدمات این مرحله 

مار ت ارائه شده در تهیه نقشه های اجرایی با مهندس معمی باشد. بدیهی است مسئولیت حسن انجام خدما

و ارائه خدمات تغییر و اصالح در فرآیند اجرای ساختمان ضمن توافق مجدد با  تهیه کننده طرح بوده می باشد

صاحب کار بر عهده  ایشان می باشد مگر صاحب کار از طریق رسمی طراح معمار جایگزین صاحب صالحیت را 

 .دور پروانه ساختمانی معرفی نمایدع صبه سازمان و مرج

 

 خدمات نظارت معماری 2-2

 مادگیآبررسی های مقدماتی و اعالم  2-2-1
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 کارفرما مجری)سبببازنده( و مذاکره با ناظر هماهنگ کننده به منظور کسبببب اطالع از برنامه های 2-2-1-1

 به شرح ذیل: برای احداث ساختمان و دریافت اسناد و مدارکصاحب کار( )

الف( تصویرمدارک رسمی ناظر بر احداث ساختمان )صادره توسط مرجع صدور پروانه ساختمان( شامل: ضوابط 

 و مقررات، تذکرات و دستور تهیه نقشه

ب( یک نسببخه از نقشببه معماری مصببوب مرجع صببدور پروانه سبباختمانی و یک نسببخه از نقشببه های اجرایی 

سات بر سی سات مکانیکی و تأ سی سازه، تأ سازمعماری،  سط  شده تو ستانقی تایید  سی دی از  و) مان ا یا یک 

 ها(نقشه

ج( سایر مدارک و گزارشها و نقشه هایی که برای تهیه نقشه های اجرایی معماری )موضوع بند ب( مورد استناد 

 قرار گرفته اند. مانند نقشه های مربوط به نقشه برداری بستر طرح و موارد مشابه

جواری ها، واحدهای همطرح از جمله از وضببعیت و موقعیت بسببتر  کسببب آگاهیبازدید محلی برای  2-2-1-2

تاریخی، مسببتحدثات و  -، فرهنگیمحیط زیسببتیهمسببایگی، شببیب عمومی، عوارض طبیعی مشببهود، آثار 

 تأسیسات موجود در زمین

 شامل:انجام ترتیبات قانونی به منظور شروع فرآیند نظارت  2-2-1-3

ای که توسط ناظر هماهنگ کننده جهت تبادل نظر مقدماتی با سایر مهندسان مشارکت در جلسه 2-2-1-3-1

ناظر و مجری)سازنده( تعیین شده برای نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی در ارتباط با مراحل و موارد نیاز به 

ب آن هماهنگی های ضروری نظارتی و نحوه ارتباط مستمر و اطالع رسانی و تنظیم صورتجلسه مشترک که قال

 در نظام نامه نظارت مشخص می گردد.

 بررسی کامل نقشه های اجرایی به منظور رفع ابهامات و تعیین قابلیت اجرا به شرح ذیل:2-2-1-3-2

ساختمان در منطقه  ضوابط عمومی ناظر بر احداث  الف( بررسی انطباق نقشه های اجرایی معماری با مقررات و 

 شده در دستور تهیه نقشه برای احداث ساختمان در بسترطرح و همچنین مقررات و ضوابط خاص منعکس

ب( بررسی کفایت اطالعات منعکس شده در نقشه های اجرایی معماری برای احداث ساختمان به منظور نظارت 

 بر حسن اجرای ساختمان بر اساس موارد مندرج در شرح های خدمات ذیربط.
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اجرایی معماری با نقشه های اجرایی سازه و همچنین با ج(بررسی هماهنگی های ضروری و انطباق نقشه های 

نقشه های اجرایی تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی با مشارکت سایر مهندسان ناظر در جلسه مقرر در بند 

3-2-1-3 

: در صورت عدم تطابق نقشه های اجرایی، یا عدم کفایت اطالعات ضروری موضوع بندهای الف و ب و 1تبصره 

سط مهندس ج مهندس ن شده تو شه های ذیربط را همراه با گزارش توجیهی فنی تهیه  اظر هماهنگ کننده نق

صالح به مهندس تهیه کننده نقشه های مزبور ارجاع  صاحب کار برای تکمیل و ا ناظر با تخصص مربوط توسط 

ساس موارد منعکس در بندهای  سط مهندس مربوطه بر ا شه ها تو الف و ب و ج خواهد نمود . بعد از تکمیل نق

 نقشه های ذیربط توسط مهندسان ناظر مجدداً مورد بررسی و بازبینی قرار خواهد گرفت.

صره شه های اجرایی در هر  2تب ساختمان و رفع نواقص نق صالح در فرآیند اجرای  سئولیت تکمیل، تغییر و ا : م

رسمی طراح معمار جایگزین  شرایطی به عهده مهندسان طراح نقشه ها می باشد مگر اینکه صاحب کار از طریق

 مراتب به تایید مراجع مذکور برسد. صاحب صالحیت را به سازمان و مرجع صدور پروانه ساختمانی معرفی و

صاحبکار 3تبصره : در صورت بروز اختالف میان مهندسان ناظر و مهندسان طراح و مجری بعنوان نماینده فنی 

شه ها با مقررات ملی  صوص عدم تطابق نق سط در خ شه ها و عدم رفع اختالف تو ساختمان و یا عدم کفایت نق

مبحث دوم مقررات  4-16ناظر هماهنگ کننده بنا به درخواسبببت هر یک از طرفین کمیته داوری مقرر در بند 

 ملی ساختمان به موضوع رسیدگی و نظر کمیته داوری برای طرفین قطعی و الزم االجراست.

 د(تایید و پذیرش نقشه های اجرایی

: حد مسبببئولیت مهندس ناظر در تأیید و پذیرش نقشبببه های اجرایی محدود به موارد منعکس در  4تبصبببره 

بندهای الف و ب و ج و نهایتاً موارد قابل تشببخیص از طریق اطالعات منعکس بر نقشببه های ذیربط خواهد بود، 

نخواهد بود. بدیهی اسببت  این تایید و پذیرش رافع مسببئولیت مهندسببان طراح تهیه کننده نقشببه های مزبور

، ب و ج را مورد تواند مراتب مذکور در بندهای الفمهندس ناظر در کلیه مراحل نظارتی سببباختمان نیز می 

 رسیدگی قراردهد.

همکاری و مشارکت در بررسی برنامه زمانی اجرای ساختمان و نقشه و جزئیات تجهیز کارگاه ارائه  2-2-1-3-3

نظیم برنامه نظارت بر احداث سبباختمان با هماهنگی ناظر هماهنگ کننده با شببده توسببط مجری )سببازنده( و ت

ضمیمه  ستندات  سایر م شه های اجرایی و  صوب و نق شه های معماری م ساختمان و نق توجه به مقررات ملی 

 پروانه ساختمانی.
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ساختمان مورد نظر به همراه ارائه برنامه ت 2-2-1-3-4 شده نظارت اعالم آمادگی برای نظارت بر احداث  نظیم 

ستان و مرجع  سازمان ا ساس ترتیبات نظام نامه نظارت و ارائه به  ضروری بر ا و  برگه تعهد نظارت و امضا اوراق 

 صدور پروانه و مهر و امضای پروانه ساختمان

 صدور تأییدیه های مندرج در قانون پیش فروش ساختمان از جمله تأیید شناسنامه فنی ساختمان 2-2-1-3-5

 (1389قانون پیش فروش ساختمان مصوب  22ماده موضوع با صالحیت ) مرتبط

 

 عملیات ساختمانیشروع  2-2-2

ستر  2-2-2-1 شه های بر و کف در ب سند مالکیت و نق طرح اجرای کنترل انطباق ابعاد طرح معماری با زمین، 

صالحیت حرفه ای شه بردار دارای  سط مهندس نق سه ،که تو به آن  تحویل میخ کوبی و کد ارتفاعی صورت جل

 مجری و ناظر هماهنگ کننده تحویل شده است.

ابالغ دسبببتور کار رعایت نکات ایمنی و حفاظت در رابطه با سببباختمان موضبببوع قرارداد و سبببایر  2-2-2-2

انی با مستحدثات اطراف ملک مذکور و کارگران و رهگذران، مرتبط با عملیات اجرایی معماری در کارگاه ساختم

صوب وزارت کار،  ساختمانی م ساختمان و آیین نامه حفاظت کارگاههای  توجه به مبحث دوازدهم مقررات ملی 

باالخص درصبببورت عدم  تعاون و رفاه اجتماعی به مجری و کارفرما صببباحب کار با اطالع ناظر هماهنگ کننده

ار و تعاون رفاه اجتماعی منطقه، مرجع الزم اسببت رونوشببتی از دسببتور کار مذکور به اداره ک.رعایت نکات ایمنی

 صدور پروانه و سازمان استان تحویل گردد.

هماهنگ کننده جهت ارائه به مرجع هماهنگی ناظر شروع عملیات ساختمانی با  مهر و امضای مجوز 2-2-2-3

 صدور پروانه ساختمان و سازمان استان

 

 

 نظارت بر عملیات پی سازی  2-2-3

شه های اجرایی به لحاظ طول، برداریخاک کنترل ابعاد  2-2-3-1 ستفاده  عرض و ارتفاع و انطباق آن با نق با ا

 می بایستی ارایه گردد.توسط مهندس نقشه بردار ازکدها واندازه هایی که 
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 کلی پی و محورهایمحدوده و ابعاد شامل کد ارتفاعی زیر و رو و  کنی،پی  و موقعیت محدودهکنترل  2-2-3-1

شه های اجرایی اق آن با و انطبستونها  ستفاده ازبا نق شه بردار کدها و اندازه هایی که  ا سط مهندس نق می تو

ستی تهیه و ارائه می گردد و کنترل موقعیت درختان داخل و  حین صاحب کار کارفرما اعالم آن به مجری و بای

 .عملیات پی سازیاجرای 

سبباختمان مربوط به عملیات پی سببازی بر  فنی دفترچه اطالعات چک لیسببت و مفاد کنترل و تایید 2-2-3-2

 .نظارت مقرر در نظام نامه اساس ترتیبات

ابالغ مغایرتهای و تخلفات پی سبببازی حین اجرا در زمان مشببباهده به مجری به عنوان نماینده فنی  2-2-3-3

نده صاحب کار تعیین فرصت مناسب جهت اصالح و در صورت عدم تمکین گزارش تخلف به ناظر هماهنگ کن

 با ذکر دلیل و درخواست رفع اختالف نظر از ناظر هماهنگ کننده.

سط هریک از ناظران یا مجری به  ضوع تو سط ناظرهماهنگ کننده مو صورت عدم رفع اختالف تو صره : در  تب

مبحث دوم مقررات ملی  4-16بند  33آیین نامه اجرایی ماده  24ماده  2کمیته داوری مطابق شیوه نامه تبصره 

 .ان ارجاع میگرددساختم

 گزارش های نظارت از زمان شروع عملیات گودبرداری و پی سازی شامل: ارایه 2-2-3-4

شه های اجرایی  سازی با نق الف( ارائه گزارش تخلف حین اجرا به ناظر هماهنگ کننده مبنی بر عدم انطباق پی 

یت و بتن ریزی پی و درخواسبببت حین اجرا و به محض مشببباهده اولین آثار وقوع تخلف و مغایرت قبل از ت ب

صدور دستور اصالح توسط مرجع صدور پروانه ساختمانی و جلوگیری از ادامه کار ضمن رعایت تمهیدات ایمنی 

 قانون 33آیین نامه اجرایی ماده  27مطابق ماده 

آیین  28ماده تبصببره: در صببورت عدم رعایت مقررات ملی سبباختمان در حین اجرا میبایسببت مراتب مطابق 

 انعکاس یابدساختمان قانون به سازمان استان و مرجع صدور پروانه  33اجرایی ماده

سازی به ناظر هماهنگ کننده مبنی بر  شه های  تایید انطباقب( ارائه گزارش پایان مرحله پی  سازی با نق پی 

ساس ترتیبات مق 7-13اجرایی در یک مرحله منطبق بر ماده  رر در نظام مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بر ا

 نامه های نظارت و اخذ رسید

ستندات ذیربط در این  شه های اجرایی، مفاد پروانه و م صورت عدم انطباق اجرا با نق صره: در  رحله از اجرا، متب

 .نمی باشدتا رفع مغایرتها وانجام اصالحات الزم قابل ارائه  "ب"گزارش مذکور در بند 
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 سقفنظارت بر عملیات اجرای اسکلت و  2-2-4

 با نقشه های اجرایی معماری ای در انطباق سازه دیوارهایستون ها و  موقعیت و ابعاد کنترل انطباق 2-2-4-1

و کد ارتفاعی ابعاد و محدوده و  به لحاظ سبببقف ها با نقشبببه های اجرایی معماری انطباقکنترل  2-2-4-2

و موقعیت حیاط های داخلی و موقعیت و  و ابعادکد ارتفاعی نسبببت به معبر موقعیت و ابعاد پیش آمدگی ها و 

 ابعاد پلکان و سایر بازشوهای سقفی تاسیساتی یا معماری.

اجرای عناصر انتظار اتصال المان های معماری به سازه، اعم از سقف های کاذب، نماسازی ها، کنترل  2-2-4-1

 و سازه در انطباق با نقشه های اجرایی معمارینرده ها و غیره، 

ست و مفاد ترل و تاییدکن 2-2-4-3 سکلت فنی دفترچه اطالعات  چک لی ساختمان مربوط به عملیات اجرای ا

 مقرر در نظام نامه های نظارت و مفاد و سقف بر اساس ترتیبات

سقف های و تخلفات ابالغ مغایرت 2-2-4-4 سکلت و  شاهده به مجری به عنوان نماینده  ا حین اجرا در زمان م

صورت عدم تمکین گزارش تخلف به ناظر هماهنگ  صالح و در  سب جهت ا صت منا صاحب کار تعیین فر فنی 

 .کننده با ذکر دلیل و درخواست رفع اختالف نظر از ناظر هماهنگ کننده

سط هریک از ناظران یا مجری به  ضوع تو سط ناظرهماهنگ کننده مو صورت عدم رفع اختالف تو صره : در  تب

مبحث دوم مقررات ملی  4-16بند  33آیین نامه اجرایی ماده  24ماده  2مطابق شیوه نامه تبصره  کمیته داوری

 ساختمان ارجاع میگردد.

 ای اسکلت و سقف شامل:گزارش های نظارت از زمان شروع اجر ارایه 2-2-3-5

با نقشبه های  اسبکلت و سبقفالف( ارائه گزارش تخلف حین اجرا به ناظر هماهنگ کننده مبنی بر عدم انطباق 

سببتون ها و اجرایی حین اجرا و به محض مشبباهده اولین آثار وقوع تخلف و مغایرت قبل از ت بیت و بتن ریزی 

ضمن صدور پروانه ساختمانی و جلوگیری از ادامه کار و درخواست صدور دستور اصالح توسط مرجع  سقف ها

 قانون 33آیین نامه اجرایی ماده  27مطابق ماده رعایت تمهیدات ایمنی 

آیین  28ماده  در حین اجرا میبایسببت مراتب مطابق عدم رعایت مقررات ملی سبباختمان در صببورت تبصببره:

 انعکاس یابده مرجع صدور پروانو سازمان استان قانون به  33اجرایی ماده 

 تایید انطباقمبنی بر اسببکلت و سببقف های سبباختمان به ناظر هماهنگ کننده گزارش پایان مرحله ب( ارائه 

در یک مرحله برای سبباختمانهای گروه الف و ب و در سببه مرحله برای  با نقشببه های اجرایی اجرای سببقف ها
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بر اساس ترتیبات مقرر در و ملی ساختمان  مبحث دوم مقررات  7-13ساختمانهای گروه ج و د منطبق بر ماده 

 و اخذ رسید نظام نامه های نظارت

ستندات ذیربط در این  شه های اجرایی، مفاد پروانه و م صورت عدم انطباق اجرا با نق صره: در  رحله از اجرا، متب

 .نمی باشدتا رفع مغایرتها وانجام اصالحات الزم قابل ارائه  "ب"گزارش مذکور در بند 

 

 نظارت بر عملیات سفت کاری 2-2-5

صورت  2-2-5-1 سی چینی ها، کنترل اجرای دیوارهای داخلی و خارجی و جزئیات آن به  کنترل و انطباق کر

 توأمان با  ناظر سازه، عایق کاری رطوبتی دیوارها و کف ها بر اساس نقشه های اجرایی معماری

 بر اساس نقشه های اجرایی معماری و سقف هاها کف  و صوتی عایق کاری حرارتیو انطباق  کنترل 2-2-5-2

ضاهای و انطباق  کنترل 2-2-5-3 سیم بندی ف صرفی، تق صالح م ساختمان از جمله نوع م سفت کاری  عملیات 

و پیش بینی  عناصببر نگهدارنده جانماییو  مربوط اتصبباالت طول و عرض بازشببوها در دیوارها، داخلی، خارجی،

 طبق نقشه های اجرایی معماری و سازه ان سفت کاریجزئیات اتصال پوسته نما در زم

سببباختمان مربوط به عملیات سبببفت کاری بر  دفترچه اطالعات چک لیسبببت و مفاد کنترل و تایید 2-2-5-4

 مقرر در نظام نامه های نظارت و مفاد اساس ترتیبات

حین اجرا در زمان مشبباهده به مجری به عنوان نماینده فنی  سببفت کاری ابالغ مغایرتهای و تخلفات 2-2-5-5

صاحب کار تعیین فرصت مناسب جهت اصالح و در صورت عدم تمکین گزارش تخلف به ناظر هماهنگ کننده 

 .با ذکر دلیل و درخواست رفع اختالف نظر از ناظر هماهنگ کننده

سط ناظرهماهنگ کننده مو صورت عدم رفع اختالف تو صره : در  سط هریک از ناظران یا مجری به تب ضوع تو

مبحث دوم مقررات ملی  4-16بند  33آیین نامه اجرایی ماده  24ماده  2مطابق شیوه نامه تبصره  کمیته داوری

 ساختمان ارجاع میگردد.

 گزارش های نظارت از زمان شروع سفت کاری شامل: ارایه 2-2-5-6

با نقشبببه های  سبببفت کارینگ کننده مبنی بر عدم انطباق الف( ارائه گزارش تخلف حین اجرا به ناظر هماه

اجرایی حین اجرا و به محض مشاهده اولین آثار وقوع تخلف و مغایرت  و درخواست صدور دستور اصالح توسط 
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ساختمانی و جلوگیری از ادامه کار  صدور پروانه  آیین نامه  27مطابق ماده ضمن رعایت تمهیدات ایمنی مرجع 

 قانون 33اجرایی ماده 

آیین  28ماده  در حین اجرا میبایسببت مراتب مطابق عدم رعایت مقررات ملی سبباختمان در صببورت تبصببره:

 انعکاس یابدمرجع صدور پروانه و سازمان استان قانون به  33اجرایی ماده 

سفت اجرای  تایید انطباقمبنی بر سفت کاری ساختمان به ناظر هماهنگ کننده گزارش پایان مرحله ب( ارائه 

بر اساس و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان   7-13در یک مرحله منطبق بر ماده   با نقشه های اجرایی کاری

 و اخذ رسید ترتیبات مقرر در نظام نامه های نظارت

ستندات ذیربط در این مرحله از اجرا،  شه های اجرایی، مفاد پروانه و م صورت عدم انطباق اجرا با نق صره: در  تب

 تا رفع مغایرتها وانجام اصالحات الزم قابل ارائه نمی باشد "ب"ور در بند گزارش مذک

ارایه گزارش پایان مرحله سبببفت کاری مبنی بر اعالم وضبببعیت انطباق تمامی یا قسبببمتی از عملیات اجرایی 

 ساختمان بر اساس ترتیبات مقرر در نظام نامه های نظارت

 نظارت بر عملیات نازك کاری  2-2-6

عملیات نازک کاری سبباختمان از جمله اجرای سببقف های کاذب، طبق نقشببه های  و انطباق نترلک 2-2-6-1

 اجرایی معماری و سازه

ساسو انطباق  کنترل 2-2-6-2 سازی ها و قرنیز ها بر ا سقف ها، کف  شده دیوارها،   عملیات نازک کاری تمام 

 جداول نازک کاری مندرج در نقشه های اجرایی معماری جزئیات اجرایی و

اجرای نرده، دسببت انداز، ارتفاع دربها، ، و نحوه اجرای پنجره هاابعاد ، مصببالح، محل و انطباق کنترل 2-2-6-3

اعم از پلکان، حیاط های داخلی و غیره، طبق نقشببه های اجرایی  عمودیآن  و شببفت های معماری  و کفپله 

 معماری

ساط و انقطاع و داکت ها و انطباق کنترل 2-2-6-4 شش محل درزهای انب ساتیی اجرا و پو سی شه  تا طبق نق

 های اجرایی معماری و سازه

 اجرا و تعبیه آبچکان در قرنیزها طبق نقشه های اجرایی معماری و انطباق کنترل 2-2-6-5

 قشه های اجرایی معماریمعلولین در ساختمان ها طبق ن یضوابط حرکت و انطباق کنترل 2-2-6-6
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ست و مفاد کنترل و تایید 2-2-6-7 ساختمان مربوط به عملیات نازک کاری بر  فنی دفترچه اطالعات چک لی

 مقرر در نظام نامه های نظارت و مفاد اساس ترتیبات

نی حین اجرا در زمان مشببباهده به مجری به عنوان نماینده ف نازک کاری ابالغ مغایرتهای و تخلفات 2-2-5-5

صاحب کار تعیین فرصت مناسب جهت اصالح و در صورت عدم تمکین گزارش تخلف به ناظر هماهنگ کننده 

 .با ذکر دلیل و درخواست رفع اختالف نظر از ناظر هماهنگ کننده

سط هریک از ناظران یا مجری به  ضوع تو سط ناظرهماهنگ کننده مو صورت عدم رفع اختالف تو صره : در  تب

مبحث دوم مقررات ملی  4-16بند  33آیین نامه اجرایی ماده  24ماده  2ق شیوه نامه تبصره مطاب کمیته داوری

 ساختمان ارجاع میگردد.

 گزارش های نظارت از زمان شروع نازک کاری شامل: ارایه 2-2-5-6

ئه گزارش تخلف حین اجرا به ناظر هماهنگ کننده مبنی بر عدم انطباق  با نقشبببه های  نازک کاریالف( ارا

و درخواست صدور دستور اصالح توسط  ه اولین آثار وقوع تخلف و مغایرتاجرایی حین اجرا و به محض مشاهد

ساختمانی و جلوگیری از ادامه کار  صدور پروانه  آیین نامه  27مطابق ماده ضمن رعایت تمهیدات ایمنی مرجع 

 قانون 33اجرایی ماده 

آیین  28ماده  در حین اجرا میبایسببت مراتب مطابق عدم رعایت مقررات ملی سبباختمان در صببورت تبصببره:

 انعکاس یابدساختمان مرجع صدور پروانه و سازمان استان قانون به  33اجرایی ماده 

نازک  تایید انطباق اجرایمبنی بر نازک کاری سبباختمان به ناظر هماهنگ کننده گزارش پایان مرحله ب( ارائه 

بر اساس و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان   7-13منطبق بر ماده  در یک مرحله  با نقشه های اجرایی کاری

  ترتیبات مقرر در نظام نامه های نظارت

ستندات ذیربط در این  شه های اجرایی، مفاد پروانه و م صورت عدم انطباق اجرا با نق صره: در  رحله از اجرا، متب

 .نمی باشدقابل ارائه تا رفع مغایرتها وانجام اصالحات الزم  "ب"گزارش مذکور در بند 

 نظارت بر عملیات نماسازی  2-2-7

عایق  عملیات نماسازی ساختمان از جمله مصالح مصرفی در نمای داخلی و خارجی، و انطباق کنترل 2-2-7-1

طبق  ، پوشش نهایی بامبه سازه اصلی یا الحاقی نمابدنه اتصاالت  حرارتی و صوتی در پوسته پیرامون ساختمان،

 اجرایی معماری و سازهنقشه های 
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سبباختمان مربوط به عملیات نما سببازی بر  فنی دفترچه اطالعات چک لیسببت و مفاد کنترل و تایید 2-2-7-2

 مقرر در نظام نامه های نظارت و مفاد اساس ترتیبات

حین اجرا در زمان مشببباهده به مجری به عنوان نماینده فنی  نماسبببازی ابالغ مغایرتهای و تخلفات 2-2-5-5

احب کار تعیین فرصت مناسب جهت اصالح و در صورت عدم تمکین گزارش تخلف به ناظر هماهنگ کننده ص

 .با ذکر دلیل و درخواست رفع اختالف نظر از ناظر هماهنگ کننده

سط هریک از ناظران یا مجری به  ضوع تو سط ناظرهماهنگ کننده مو صورت عدم رفع اختالف تو صره : در  تب

مبحث دوم مقررات ملی  4-16بند  33آیین نامه اجرایی ماده  24ماده  2وه نامه تبصره مطابق شی کمیته داوری

 گردد. ساختمان ارجاع می

 گزارش های نظارت از زمان شروع نماسازی شامل: ارایه 2-2-5-6

سازیالف( ارائه گزارش تخلف حین اجرا به ناظر هماهنگ کننده مبنی بر عدم انطباق  شه های اجرایی  نما با نق

حین اجرا و به محض مشاهده اولین آثار وقوع تخلف و مغایرت  و درخواست صدور دستور اصالح توسط مرجع 

آیین نامه اجرایی  27مطابق ماده ضمن رعایت تمهیدات ایمنی صدور پروانه ساختمانی و جلوگیری از ادامه کار 

 قانون 33ماده 

آیین  28ماده  بایسببت مراتب مطابق در حین اجرا می ت ملی سبباختمانعدم رعایت مقررا در صببورت تبصببره:

 انعکاس یابدساختمان مرجع صدور پروانه و سازمان استان قانون به  33اجرایی ماده 

 اجرای نماسازی تایید انطباقمبنی بر نماسازی ساختمان به ناظر هماهنگ کننده گزارش پایان مرحله ب( ارائه 

بر اساس ترتیبات و  مبحث دوم مقررات ملی ساختمان 7-13یک مرحله منطبق بر ماده  در با نقشه های اجرایی

 و اخذ رسید مقرر در نظام نامه های نظارت

ستندات ذیربط در این مرحله از اجرا،  شه های اجرایی، مفاد پروانه و م صورت عدم انطباق اجرا با نق صره: در  تب

 انجام اصالحات الزم قابل ارائه نمی باشدها و تا رفع مغایرت "ب"گزارش مذکور در بند 

 و پیاده رو نظارت بر عملیات محوطه سازی 2-2-8

 عملیات ساختمانی محوطه سازی طبق نقشه های اجرایی معماری و انطباق کنترل 2-2-8-1

 رسیده باشد. مرجع صدور پروانهبایست به تایید  تبصره: مشخصات فنی و ابعاد و رقوم ارتفاعی پیاده رو می
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ست و مفاد کنترل و تایید 2-2-8-2 سازی  فنی دفترچه اطالعات چک لی ساختمان مربوط به عملیات محوطه 

 بر اساس ترتیبات مقرر در نظام نامه نظارت

 پایان عملیات ساختمانی 2-2-9

 است. تهیه شده توسط مجریکه موجود  با وضعنقشه های چون ساخت معماری  انطباق تایید 2-2-9-1

 اجرایی و مقررات ملی ساختمان الزامی می باشد. نقشه چون ساخت با نقشه های یا مغایرت انطباق قید

 ارایه گزارش های نظارت از زمان جمع آوری کارگاه شامل: 2-2-9-2

ارائه گزارش تخلفات ساختمان به ناظر هماهنگ کننده مبنی بر عدم انطباق اجرای ساختمان با نقشه های  الف(

آیین  28ماده  بایسببت مراتب مطابق در حین اجرا می عدم رعایت مقررات ملی سبباختمان در صببورتاجرایی و 

 انعکاس یابد.مرجع صدور پروانه و سازمان استان قانون به  33اجرایی ماده 

 عملیات پایان باشببد و ارائه گزارش تخلف حین اجراقالب گزارش  می بایسببت در الفارائه گزارش بند تبصببره: 

 باشد. امکان پذیر نمی قانون 33آیین اجرایی ماده  28مراتب ماده ساختمانی تا تعیین تکلیف 

 اجرای ساختمانانطباق  مبنی بر تاییدعملیات اجرایی ساختمان به ناظر هماهنگ کننده گزارش پایان ارائه  ب(

دوم مقررات ملی ساختمان مبحث  7-13مقررات ملی ساختمان، منطبق بر ماده  معماری و با نقشه های اجرایی

 بر اساس ترتیبات مقرر در نظام نامه های نظارتو 

با سبببایر ناظران مبنی بر انطباق سببباختمان با  همزمان تهیه گواهی پایان کار در بخش معماری 2-2-9-3

سبات فنی ضمیمه آن و ساختمان، مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محا گواهی امضاء در  مقررات ملی 

 دفترخانه اسناد رسمی و ارائه به سازمان استان جهت صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان

سببباختمان مربوط به پایان عملیات اجرایی به  دفترچه اطالعات چک لیسبببت و مفاد کنترل و تایید 2-2-9-4

 نظارت نامه اس ترتیبات مقرر در نظاممنظور صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان بر اس

 توضیح:

یات اجرایی  ظارت بر عمل ند در دوره ن ناظران مکلف مانی،  یات سببباخت له ای عمل های مرح عالوه بر گزارش 

صات مندرج در پروانه و  شخ ساختمان با م شود از لحاظ انطباق  ساختمانی که تحت نظارت آن ها احداث می 

ساختم ست آن و رعایت مقررات ملی  سبات فنی پیو شه ها و محا ست نق صورت درخوا ان نظارت نموده و در 
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را بر این مبنا تنظیم و ارایه وضع موجود ، مراجع صدور پروانه ساختمان و یا سازمان استان، گزارش صاحب کار

 نمایند.

 ایمنی، هرگاه ناظران در دوره نظارت با هر گونه تخلف از جمله عدم رعایت اصبببول فنی، عدم رعایت اصبببول

شتی ستی بهدا صول ، و محیط زی سازی عدم رعایت ا صوب و شهر شه های م و یا عدم انطباق عملیات اجرا با نق

توقف عملیات سببباختمانی به  مبنی بر را مراتبمندرجات پروانه احداث سببباختمان تخلفی برخورد نمایند باید 

تر مرجع صببدور پروانه سبباختمان و سببازمان اسببتان و یا دفا انعکاس تا ایشببان موضببوع را ناظر هماهنگ کننده

ناظر هماهنگ کننده یا مراجع مربوط،  کند و در صورت عدم اقدام موثر توسطنمایندگی آن )حسب مورد( اعالم 

 بایستی از کمیته داوری سازمان درخواست پیگیری نماید. ناظر می

سازه، شه ها اعم از معماری،  ساختمان  انجام هرگونه تغییر در نق سات مکانیکی و برقی در مرحله اجرای  سی تا

شابه در پروژهصالحیت  دارایمهندس طراح صاحب کار و منوط به تأیید  صص م به  و یا مهندس دیگری با تخ

که ثبت کار در ظرفیت ایشبببان و معرفی به مرجع صبببدور  خواهد بود. عنوان مهندس جایگزین در همان پروژه

غایرتی با مفاد مندرج در در صببورتی که این تغییرات بنا به تشببخیص مهندس ناظر م پروانه الزامی می باشببد.

پروانه ساختمان و مقررات ملی ساختمان داشته باشد موارد به مرجع صدور پروانه منعکس و در صورت موافقت 

 مرجع صدور پروانه و تایید نقشه ها توسط سازمان استان و اعالم رسمی آن قابل اعمال خواهد بود.

خدماتی ، الزامی می باشببد. خدمات خاص و خدمات الزامیخدمات نظارت بر اجرای سبباختمان شببامل خدمات 

مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی منطبق بر  است که نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی

ست. لذا آن بخش از خدماتی که خارج از خدمات  ساختمان ا ست آن و مقررات ملی  سط  الزامیپیو  کارفرماتو

ست صاحب کار() شود،  درخوا شد  خدماتمی  صاحب کار( کارفرماالزحمه آن جداگانه با و حقخاص می با ( 

 پرداخت خواهد شد. ()صاحب کار کارفرماتوسط  توافق و

در صببورتی که نظارت کارهای سبباختمانی به دالیلی خارج از قصببور ناظران حقیقی نیاز به زمان بیش از زمان 

شد و ناظر بنا به دال شته با شده در قرارداد دا شته اعالم  یلی در پایان مدت قرارداد تمایلی به تمدید قرارداد ندا

دو ماه مانده به پایان مدت قرارداد مراتب را به ناظر هماهنگ کننده، صبباحب کار،  اک رباشببد موظف اسببت حد

و در صورت تایید دالیل و اظهارات ناظر توسط سازمان استان  سازمان استان، و مرجع صدور پروانه اطالع دهد

صدور پروانه اعالم نماید. در این گزارش  ستان و مرجع  سازمان ا ضعیت کار در مقطع پایان مدت قرارداد را به  و

حالت ناظر مسببئولیتی نسبببت به کارهایی که بعد اتمام قرارداد انجام می شببود نخواهد داشببت. و صبباحب کار، 



 

33 
 

ید توسببط سببازمان اسببتان مجری، مرجع صببدور پروانه موظف به توقف عملیات سبباختمانی تا معرفی ناظر جد

 .خواهند بود
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 خدمات مهندسی عمران -3

 عمران )محاسبات( خدمات طراحی 3-1
 

 پایه مطالعات و طرح تعریف3-1-1

 برای ساختمان طرح کننده تهیه معمار مهندس ورفرما( )یا کا صاحب کار با نظر تبادل و مذاکره 3-1-1-1

 )یا کارفرما(صاحب کار های خواست و معماری طرح از آگاهی

 برقی و مکانیکی تجهیزات تأسیسات و معمار راحط مهندس توسط شده تهیه معماری طرح بررسی 3-1-1-2

 ؤثرم عوامل لحاظ از طرح مختلف عناصر مقدماتی تحلیل منظور به معماری های نقشه در منعکس پیشنهادی

 اجرایی های نقشه و طرح سازه های سامانه تعیین در

 طرح بستر های شاخص تحلیل3-1-2

 تعیین در مؤثر عوامل لحاظ از محل موقعیت و عیتوض از عاتاطال کسب و ملک محل از بازدید 3-1-2-1

 :شامل ذیربط، فنی محاسبات و سازه(های )سامانه واجزاء کلیات

 همچنین و طرح پیرامونی خطوط با مجاور ساختمانهای فاصله و اشغال سطح و زمین دودح بررسی3-1-2-1-1

 .مجاور ساختمانهای ای سازه مشخصات و استحکام وضعیت

 ساختمان، ملی مقررات هفتم مبحث مطابق محل شناختی زمین وضعیت بررسی 3-1-2-1-2

 ملی مقررات یکم و بیست مبحث مطابق عامل غیر پدافند حظاتالم و الزامات وضعیت بررسی 3-1-2-1-3

 ساختمان،

 تعیین در موثر اقلیمی و طبیعی عوامل لحاظ از محل ویژگیهای خصوص در عاتالاط تدریاف 3-1-2-1-4

 فنی، محاسبات و سازه(های)سامانه

 .فنی محاسبات و سازه (های)سامانه تعیین در موثر عوامل تبیین منظور به محل وضعیت بررسی 3-1-2-1-5
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 طرح اجرای در مؤثر عوامل 3-1-3

 مصالح آوری، نف سطح جمله از اجراء تتسهیال نظر از سازه (های) سامانه توجیه و انتخاب برای بررسی و مطالعه

 ویژگی اب انطباق کارماهر، نیروی و مصالح طرح، برای دسترسی قابلیت سازی، صنعتی ساخت، نوین های روش و

 واملع سایر و کار اجرای سرعت و اقتصادی توجیه همچنین و برقی و مکانیکی تأسیسات معماری، طرح های

 مؤثر

 طرح تهیه در موثر معیارهای 3-1-4

 دست به نتایج و معمار طراح مهندس پیشنهادهای ساسا بر طرح مناسب سازه (های) سامانه تعیین 3-1-4-1

 قبل مراحل از آمده

 عناوین صورت تدوین همچنین و طرح نیاز مورد های سازه به مربوط فنی محاسبات انواع تعیین 3-1-4-2

 اجرائی های نقشه

 طراح به دوسری و صاحب کار به فوق های ردیف از شده اخذ نتایج بر مشتمل گزارش سری یک ارائه 3-1-4-3

 :زیر شرح به تأیید و بررسی جهت کننده هماهنگ

 معمار طراح مهندس و صاحب کار به آن مصالح نوع و سازه (های) سامانه پیشنهاد -

 .مصوب یمعمار های نقشه به توجه با (روسازه) ای سازه اعضای ابعاد حدود و هندسی شکل اولیه بررسی -

 .مصوب معماری های نقشه به توجه با (زیرسازه) پی هندسی شکل اولیه بررسی -

 .ساختمان عرض و طول ارتفاع، به توجه با دهانه متناسب حدود و ساختمانی درزهای بینی پیش -

 جانبی، و ثقلی بارهای تقریبی حدود بررسی -

 اجرا، و طراحی بارگذاری، های نامه آیین انتخاب -

 جانبی، بارهای برابر در مقاوم مناسب (های) سامانه انتخاب -

 زمین، ژئوتکنیکی شناسایی اساس بر شالوده و پی نوع انتخاب -

 زمین، ژئوتکنیکی شناسایی اساس بر گود دیواره پایدارسازی و بستر تحکیم روش و نوع انتخاب -

 .پی و سازه( های)سامانه انتخاب بر مؤثر عوامل سایر بررسی -
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 :توضیح

 طی ایدب مرحله این تا شده ارایه خدمات. باشد ساختمان ملی مقررات بر منطبق باید شده تعیین معیارهای

 تهیه و فنی محاسبات روند و گیرد قرار توافق مورد کننده، هماهنگ طراح و صاحب کار با کتبی صورتجلسه

 .یافت خواهد ادامه مذکور معیارهای بر اتکاء با سازه اجرایی های نقشه

 اجرایی های نقشه تهیه و فنی محاسبات 3-1-5

 های نقشه و فنی محاسبات طرح، معمار مهندس توسط شده تهیه مصوب معماری های نقشه ارایه از پس 

 تپیوس ششم فصل موضوع ساختمان عاتالاط دفترچه از شش شماره جدول مندرجات اساس بر سازه، اجرایی

 .شود می تهیه زیر شرح به عمران طراح مهندس توسط ساختمان ملی مقررات دوم مبحث

 :سازه طراحی و تحلیل و فنی محاسبات3-1-5-1

 ساختمان، بر وارده بارهای تعیین -

 جانبی، نیروهای و ثقلی بارهای برابر در مقاوم ای سازه سیستم تحلیل و طراحی-

 جانبی، نیروهای و ثقلی بارهای نظر از سقف سیستم تحلیل و طراحی-

  معمولی طرخ با گودهای برای جانبی نیروهای و ثقلی بارهای نظر از گود پایدارسازی سیستم تحلیل و طراحی-

 (ختمانسا ملی مقررات هفتم مبحث 7-3-3-4-9

 سازه، هندسی شکل اساس بر سازه عناصر رقوم و ارتفاع طول، اولیه تعیین -

 ای، سازه غیر و ای سازه عناصر نهایی هندسی شکل طرح -

 سازه، باربر اعضای مقاطع طراحی -

 ها، وصله و تالاتصا طراحی -

 آن، مقاطع و( زیرسازه) پی سازه طراحی -

 پرکننده، عناصر و داخلی دیوارهای نظیر ای سازه باربر عناصر طراحی -

 جداکننده، دیوارهای و الحاقی ای، سازه غیر عناصر طراحی -

 

 :فنی محاسبات دفترچه و مدارک 3-1-5-2



 

37 
 

 طراحی برای استفاده مورد های نامه آیین و مباحث  -

 ارتفاع، و طبقات تعداد اجرا، محل برداری، بهره نوع نظر از ساختمان های ویژگی  -

 مشخصه های مقاومت و بتن در مصرفی سیمان د،الفو قبیل از ساختمان در استفاده مورد مصالح های ویژگی  -

 بتن،

 از اصلح عاتالاط سایر و زیرزمینی آب سفره سطح خاک، مقاومت مورد در شده انجام عاتالمط و فرضیات -

 .زمین ژئوتکنیکی شناسایی

 باران و رفب باد، جوی بارهای برداری، بهره سربارهای دائمی، بارهای مشخصات نظر از محاسباتی فرضیات -

 ...زلزله و  خاک جانبی فشارهای و( اتفاقی بارهای)

 تنش ذکر با امر این برای استفاده مورد افزارهای نرم و روسازه طراحی و تحلیل برای استفاده مورد های روش -

 محاسبه، مبنای ی ویژه ضرایب و ها

 برای استفاده وردم افزارهای نرم و نگهبان سازه و (زیرسازه) پی طراحی و تحلیل برای استفاده مورد های روش -

 محاسبه، مبنای ی ویژه ضرایب و ها تنش ذکر با امر این

 شده، بارگذاری های قاب نقشه و ها نپال -

 سباتیمحا اصلی نتایج کردن مشخص و زمال توضیحات و ها کروکی افزودن با محاسباتی عملیات جزییات -

 های شرو بردن بکار صورت در. شود آسان امکان حد تا محاسبات به رسیدگی بطوریکه روشن، و واضح بصورت

 ضمیمه آمده، دستب نتایج و اولیه های داده ها، فرض استفاده، مورد های برنامه مبنای و مشخصات ای،باید رایانه

 .شوند محاسبه دفترچه

 نقشه های اجرایی 3-1-5-3

 کف تراز یکدیگر، به نسبت سازه اعضای گرفتن قرار محل مقاطع، کامل عاتالاط حاوی باید اجرایی های نقشه

 پس و ها آمدگی پیش ها، ستون مرکز بر مار محورهای مصوب، معماری های نقشه به توجه با ساختمانی های

 های ویژگی محاسبه، مبنای خاک مقاومت ها، وصله و تالاتصا به مربوط عاتالاط مربوط، های ها،اندازه رفتگی

 خم، میلگردها،محل قطر کارگاهی، اجرایی های نقشه تهیه برای زمال مقاطع و جزییات د،الفو و بتن مکانیکی

 بتن،حداک ر در مصرف قابل سنگدانه بزرگترین قطر میلگردها، روی بتن پوشش ضخامت ها، آن پوشانی هم طول

 ورق                  اجرایی جزییات دی،الفو پروفیل نوع د،الفو و بتن مشخصه مقاومت سیمان، به آب نسبت
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 و خارجی دیوار نوع اجرایی، و انبساط انقطاع، درزهای موقعیت مهره، و پیچ جوش، اجرایی وصله،جزییات های

 .باشد سقف نوع آن، بیرونی و داخلی های وپوشش جداکننده

 آن، اجرایی جزییات و نگهبان سازه بستر، تحکیم سازی، پی -

 آن، اجرایی جزییات و فونداسیون -

 تیرها، بندی تیپ و جانبی مهاربندی گذاری، ستون -

 مقاطع، و تیرها و جانبی مهارهای ها، ستون اجرایی جزییات -

 مقاطع، و سقف اجرایی جزییات -

 ای، غیرسازه و ای سازه مقاطع تالاتصا اجرایی جزییات -

 سازه، به اتصال نحوه و برقی پله آسانسور، پله، اجرایی جزییات -

 ها، آن تقویت جزییات ترسیم و تاسیساتی های داکت اندازه و محل -

 خدمات خاص 3-1-6

 در ازهس اجرایی های نقشه تهیه و طراحی در "الزامی خدمات" عنوان به مرحله، این تا شده تعریف خدمات

 خدماتی زا دسته آن.گردد می ارایه طرح، کننده تهیه عمران مهندس توسط که بوده متعارف شهری ساختمانهای

 ارائه زیر موارد نظیر "خاص خدمات" عنوان تحت است، نشده آورده (الزامی خدمات بخش) مرحله این تا که

ین حق با تعی خصوصی قرارداد ارچوبچ در و صاحب کار و عمران طراح مهندس توافق با خدمات این. شود می

 .باشد می ارایه قابل الزحمه جداگانه

 (های)سامانه طراحی برنامه تنظیم در زمانی و مالی جمله زا عوامل برخی تأثیر حدود تعیین و بررسی 3-1-6-1

 فنی محاسبات و سازه

 های نقشه در منعکس موارد و فنی ضروریات اساس بر حطر اجرای اولیه بندی زمان برنامه ارایه 3-1-6-2

 سازه اجرایی

 سازه طرح اجرای اقتصادی اولیه برآورد 3-1-6-3

 .مربوطه کلی های سرفصل تفکیک به ازهس اجرائی کارهای هزینه و مقادیر محاسبه 3-1-6-4

 با ضروری های هماهنگی به توجه با طرح سازه اجرای کلی بندی مرحله و بندی زمان برنامه تهیه3-1-6-5

 ساختمان احداث مراحل و بندی زمان برنامه
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 خطر با گودهای برای جانبی نیروهای و ثقلی بارهای ظرن از گود پایدارسازی سیستم طراحی و تحلیل3-1-6-6

 ساختمان ملی مقررات هفتم مبحث 11-4-3-3-7 و 10-4-3-3-7 بند رعایت با و زیاد بسیار و زیاد

 خدمات" در اینکه یا و ویژه های ساختمان ازهس طرح تهیه برای که مازادی مهندسی خدمات 3-1-6-7

 است صاحب کار درخواست مورد 11-2-2 ماده موضوع"خاص

 نهایی گزارش ارائه 3-1-7

 داولج و نموده تهیه ساختمان ملی مقررات بر منطبق را سازه اجرایی های نقشه باید عمران طراح مهندس

 امهن نظام اساس بر را ساختمان ملی مقررات دوم مبحث پیوست ششم فصل موضوع ساختمان عاتالاط دفترچه

 سازمان دیهتایی اخذ منظور به کننده هماهنگ طراح به نسخه سه قالب در و نموده تایید و تکمیل سازه طراحی

 .نماید تحویل

 :توضیح

 هنگهما طراح و صاحب کار با کتبی صورتجلسه طی باید مرحله این تا اجرایی های نقشه و فنی محاسبات

 پایان زلهمن به سازمان، توسط ذیربط گزارش و سازه اجرایی های نقشه تایید. گیرد قرار توافق مورد کننده

 هیهت و فنی محاسبات در شده ارائه خدمات انجام حسن مسئولیت است بدیهی. باشد می مرحله این خدمات

 طراح هدهع بر ها رشته سایر با هماهنگی ایجاد و بوده طرح کننده تهیه عمران مهندس با اجرایی های نقشه

 .باشد می کننده هماهنگ
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 خدمات نظارت عمران 3-2

 بررسی های مقدماتی و اعالم امادگی 3-2-1

 کارفرما مجری)سبببازنده( و ناظر هماهنگ کننده به منظور کسبببب اطالع از برنامه هایمذاکره با  3-2-1-1

 به شرح ذیل: برای احداث ساختمان و دریافت اسناد و مدارکصاحب کار( )

الف( تصویرمدارک رسمی ناظر بر احداث ساختمان )صادره توسط مرجع صدور پروانه ساختمان( شامل: ضوابط 

 تهیه نقشه دستور و مقررات، تذکرات و

یک نسببخه از نقشببه معماری مصببوب مرجع صببدور پروانه سبباختمانی و یک نسببخه از نقشببه های اجرایی ب( 

 یا سی دی از نقشه ها( و) معماری، سازه، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی تایید شده توسط سازمان استان

شه های اجرا شه هایی که برای تهیه نق شها و نق سایر مدارک و گزار ستناد  سازهیی ج(  ضوع بند ب( مورد ا )مو

 بستر طرح و موارد مشابه مطالعات خاکقرار گرفته اند. مانند 

بازدید محلی برای کسببب اگاهی از وضببعیت و موقعیت بسببتر طرح از جمله پایداری همجواری ها،  3-2-1-2

سیسات موجود در چاهها و قنوات. شیب عمومی، عوارض طبیعی مشهود، آثار زیست محیطی، مستحدثات و تأ

 زمین و نظایر آن

 انجام ترتیبات قانونی به منظور شروع فرآیند نظارت بر اساس نظام نامه های نظارت 3-2-1-3

مشارکت در جلسه ای که توسط ناظر هماهنگ کننده جهت تبادل نظر مقدماتی با سایر مهندسان 3-2-1-3-1

تعیین شده برای نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی در ارتباط با مراحل و موارد نیاز به  (سازنده)ناظر و مجری

هماهنگی های ضروری نظارتی و نحوه ارتباط مستمر و اطالع رسانی و تنظیم صورتجلسه مشترک که قالب آن 

 در نظام نامه نظارت مشخص می گردد.

 ع ابهامات و تعیین قابلیت اجرا به شرح ذیل:بررسی کامل نقشه های اجرایی به منظور رف 3-2-1-3-2

ساختمان در منطقه  ضوابط عمومی ناظر بر احداث  الف( بررسی انطباق نقشه های اجرایی معماری با مقررات و 

 و همچنین مقررات و ضوابط خاص منعکس شده در دستور تهیه نقشه برای احداث ساختمان در بسترطرح

ه در نقشه های اجرایی معماری برای احداث ساختمان به منظور نظارت ب( بررسی کفایت اطالعات منعکس شد

 بر حسن اجرای ساختمان بر اساس موارد مندرج در شرح های خدمات ذیربط.
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ج(بررسی هماهنگی های ضروری و انطباق نقشه های اجرایی معماری با نقشه های اجرایی سازه و همچنین با 

نقشه های اجرایی تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی با مشارکت سایر مهندسان ناظر در جلسه مقرر در بند 

3-2-1-3-1 

اطالعات ضروری موضوع بندهای الف و ب و : در صورت عدم تطابق نقشه های اجرایی، یا عدم کفایت 1تبصره 

سط مهندس  شده تو شه های ذیربط را همراه با گزارش توجیهی فنی تهیه  ج مهندس ناظر هماهنگ کننده نق

صالح به مهندس تهیه کننده نقشه های مزبور ارجاع  صاحب کار برای تکمیل و ا ناظر با تخصص مربوط توسط 

شه ها تو ساس موارد منعکس در بندهای الف و ب و ج خواهد نمود . بعد از تکمیل نق سط مهندس مربوطه بر ا

 نقشه های ذیربط توسط مهندسان ناظر مجدداً مورد بررسی و بازبینی قرار خواهد گرفت.

صره سئولیت تکمیل 2تب شه های اجرایی در هر ، : م ساختمان و رفع نواقص نق صالح در فرآیند اجرای  تغییر و ا

مگر اینکه صاحب کار از طریق رسمی طراح معمار جایگزین می باشد نقشه ها راح ط شرایطی به عهده مهندسان

 ومراتب به تایید مراجع مذکور برسد.صاحب صالحیت را به سازمان و مرجع صدور پروانه ساختمانی معرفی 

صاحبک و مهندسان طراحبروز اختالف میان مهندسان ناظر  : در صورت3تبصره  ارو مجری بعنوان نماینده فنی 

سط  شه ها و عدم رفع اختالف تو ساختمان و یا عدم کفایت نق شه ها با مقررات ملی  صوص عدم تطابق نق در خ

مبحث دوم مقررات  4-16ناظر هماهنگ کننده بنا به درخواسبببت هر یک از طرفین کمیته داوری مقرر در بند 

 م االجراست.ملی ساختمان به موضوع رسیدگی و نظر کمیته داوری برای طرفین قطعی و الز

 د(تایید و پذیرش نقشه های اجرایی

: حد مسبببئولیت مهندس ناظر در تأیید و پذیرش نقشبببه های اجرایی محدود به موارد منعکس در  4تبصبببره 

قشببه های ذیربط خواهد بود، بندهای الف و ب و ج و نهایتاً موارد قابل تشببخیص از طریق اطالعات منعکس بر ن

کننده نقشببه های مزبور نخواهد بود. بدیهی اسببت ولیت مهندسببان طراح تهیه تایید و پذیرش رافع مسببئ این

مهندس ناظر در کلیه مراحل نظارتی سببباختمان نیز می تواند مراتب مذکور در بندهای الف ، ب و ج را مورد 

 رسیدگی قراردهد.

ساختمان3-2-1-4 سی برنامه زمانی اجرای  شارکت در برر شه و جزئیات تجهی همکاری و م ز کارگاه ارائه و نق

و تنظیم برنامه نظارت بر احداث سبباختمان با هماهنگی ناظر هماهنگ کننده با  (سببازندهشببده توسببط مجری )

ضمیمه  ستندات  سایر م شه های اجرایی و  صوب و نق شه های معماری م ساختمان و نق توجه به مقررات ملی 

 .پروانه ساختمانی
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اختمان مورد نظر به همراه ارائه برنامه تنظیم شببده نظارت و  اعالم آمادگی برای نظارت بر احداث سبب 3-2-1-5

ستان و مرجع  سازمان ا ساس ترتیبات نظام نامه نظارت و ارائه به  ضروری بر ا ضا اوراق  برگه تعهد نظارت و ام

 و مهر و امضای پروانه ساختمانساختمان صدور پروانه 

ساخ 3-2-1-6 ساختمانصدور تأییدیه های مندرج در قانون پیش فروش  سنامه فنی  شنا  تمان از جمله تأیید 

 (1389قانون پیش فروش ساختمان مصوب  22ماده موضوع مرتبط با صالحیت )

 شروع عملیات ساختمانی 3-2-2

ابالغ دسببتور کار نحوه گودبرداری، تحکیم بسببتر و پایدارسببازی دیواره گود با توجه به نقشببه های  3-2-2-1

 با اطالع ناظر هماهنگ کننده کارصاحب اجرایی سازه به مجری و 

ابالغ دسبببتور کار رعایت نکات ایمنی و حفاظت در رابطه با سببباختمان موضبببوع قرارداد و سبببایر  3-2-2-2

مستحدثات اطراف ملک مذکور و کارگران و رهگذران، مرتبط با عملیات اجرایی معماری در کارگاه ساختمانی با 

ساختم صوب وزارت کار، توجه به مبحث دوازدهم مقررات ملی  ساختمانی م ان و آیین نامه حفاظت کارگاههای 

باالخص درصبببورت عدم  تعاون و رفاه اجتماعی به مجری و کارفرما صببباحب کار با اطالع ناظر هماهنگ کننده

رفاه اجتماعی منطقه، مرجع و کار  ،تعاونکار مذکور به اداره الزم اسببت رونوشببتی از دسببتور.رعایت نکات ایمنی

 انه و سازمان استان تحویل گردد.صدور پرو

جع مر بهجهت ارائه هماهنگی ناظر هماهنگ کننده شروع عملیات ساختمانی با  مهر و امضای مجوز 3-2-2-3

 صدور پروانه ساختمان و سازمان استان

 

 

 

 

 نظارت بر عملیات گودبرداری 3-2-3
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ا خطر زیاد یا بسببیار زیاد به حضببور در جلسببه مشببترک در محل احداث سبباختمان برای گودهای ب 3-2-3-1

منظور مرور و کنترل نقشبببه های اجرایی، توجیه و هماهنگی  انجام عملیات که توسبببط ناظر هماهنگ کننده 

 اطالع رسانی و تشکیل می گردد.

نظارت بر عملیات اجرای گودبرداری شببامل تدابیر مقاوم سببازی و رفع خطر ناشببی از گودبرداری بر  3-2-3-2

تاسیسات مجاور و ارائه گزارش های وضعیت گودبرداری به مرجع صدور پروانه و سازمان استان ساختمان ها و 

 متر عمق گودبرداری 3به ازای هر مرحله گودبرداری یا حداک ر هر 

ضعیت گودبرداری به مرجع  3-2-3-3 تهیه گزارش ارزیابی خطر گود در حین اجرا و ارائه آن همراه با گزارش و

 و سازمان استان مانساخت صدور پروانه

 نظارت بر عملیات پی سازی 3-2-4

ر د نقشببه های بر و کفبا نقشببه های اجرایی سببازه و محورهای سببتونها انطباق ابعاد پی و و  کنترل 3-2-4-1

سه به مجری و ناظر  صورت جل ستر اجرای طرح که توسط مهندس نقشه بردار دارای صالحیت حرفه ای طی  ب

 است.هماهنگ کننده تحویل شده 

 کنترل کیفیت زیر سازی، قالب بندی،  میلگردگذاری و انطباق با نقشه های اجرایی سازه 3-2-4-2

شه  3-2-4-3 ستون ها و انطباق با نق صفحات زیر ساخته مرتبط با پی ها،  ضای پیش  کنترل کیفیت اجرای اع

 های اجرایی سازه

ش مخلوط کردن، نحوه ریختن و عمل کنترل رده، کیفیت و نسببببت های اختالط مصبببالح بتن، رو 3-2-4-4

 آوری بتن و انطباق با نقشه های اجرایی سازه

 کنترل تست های آزمایشگاهی میلگرد و بتن و انطباق با نقشه های اجرایی سازه 3-2-4-5

ساختمانی در  3-2-4-6 سات و یا تجهیزات و یا احتماالً عملیات خاص  سی کنترل عملیات مربوط به جانمایی تأ

 سازی، با هماهنگی ناظران تاسیسات مکانیکی یا برقی.مرحله پی

دفترچه اطالعات سبباختمان مربوط به عملیات پی سببازی بر  چک لیسببت ها و مفاد کنترل و تایید 3-2-4-7

 اساس ترتیبات مقرر در نظام نامه مصوب.
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سم 3-2-4-8 سازی مبنی بر تایید یا عدم تایید تمامی یا ق تی از عملیات اجرایی ارایه گزارش پایان مرحله پی 

 ساختمان بر اساس ترتیبات مقرر در نظام نامه مصوب

حین اجرا در زمان مشباهده به مجری به عنوان نماینده فنی  پی سبازی های و تخلفات ابالغ مغایرت 3-2-4-9

صاحب کار تعیین فرصت مناسب جهت اصالح و در صورت عدم تمکین گزارش تخلف به ناظر هماهنگ کننده 

 .دلیل و درخواست رفع اختالف نظر از ناظر هماهنگ کننده با ذکر

سط هریک از ناظران یا مجری به  ضوع تو سط ناظرهماهنگ کننده مو صورت عدم رفع اختالف تو صره : در  تب

مبحث دوم مقررات ملی  4-16بند  33آیین نامه اجرایی ماده  24ماده  2مطابق شیوه نامه تبصره  کمیته داوری

 یگردد.ساختمان ارجاع م

 گزارش های نظارت از زمان شروع عملیات گودبرداری و پی سازی شامل: ارایه 3-2-3-10

شه های اجرایی  سازی با نق الف( ارائه گزارش تخلف حین اجرا به ناظر هماهنگ کننده مبنی بر عدم انطباق پی 

حین اجرا و به محض مشببباهده اولین آثار وقوع تخلف و مغایرت قبل از ت بیت و بتن ریزی پی و درخواسبببت 

ضمن رعایت تمهیدات ایمنی کار  صدور دستور اصالح توسط مرجع صدور پروانه ساختمانی و جلوگیری از ادامه

 قانون 33آیین نامه اجرایی ماده  27مطابق ماده 

آیین  28ماده  در حین اجرا میبایسببت مراتب مطابق عدم رعایت مقررات ملی سبباختمان در صببورت تبصببره:

 انعکاس یابد ساختمان مرجع صدور پروانهو سازمان استان قانون به  33اجرایی ماده

سازی به ناظر هماهنگ کننده مبنی بر ب( ارائه گزارش پای شه های  تایید انطباقان مرحله پی  سازی با نق پی 

ساس ترتیبات مقرر در نظام مبحث دوم مقررات ملی ساختمان  7-13اجرایی در یک مرحله منطبق بر ماده  بر ا

 نامه های نظارت و اخذ رسید

شه های اجرایی، مفاد  صورت عدم انطباق اجرا با نق صره: در  ستندات ذیربط در این تب رحله از اجرا، مپروانه و م

 .نمی باشدتا رفع مغایرتها وانجام اصالحات الزم قابل ارائه  "ب"گزارش مذکور در بند 

 نظارت بر عملیات اجرای اسکلت و سقف 3-2-5

سازه و تاسیسات مکانیکی  3-2-5-1 سکلت و سقف و انطباق با نقشه های اجرایی معماری،  و  کنترل عناصر ا

 برقی
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کنترل کیفیت اجرای اسببکلت و سببقف از جمله سببتون ها، تیرها، المان های باربر جانبی، اتصبباالت  3-2-5-2

 ذیربط، نوع مصالح، نحوه اجرا و سایر الزامات فنی مربوطه و انطباق با نقشه های اجرایی سازه

ا، تیرچه ها، تقویت ها، کنترل وضببعیت و کیفیت میلگردهای مصببرفی در سببتون ها، تیرها، سببقف ه 3-2-5-3

 دورپیجها، میلگردهای حرارتی و انطباق با نقشه های اجرایی سازه در اسکلت بتنی

کنترل وضعیت مبنی بر رعایت خم، قالب و طول همپوشانی در میلگردگذاری و انطباق با نقشه های  3-2-5-4

 اجرایی سازه در اسکلت بتنی

تیرها، دیوارها، پله ها، سقف ها و ضخامت پوشش بتن و انطباق کنترل وضعیت قالب بندی ستون ها،  3-2-5-5

 با نقشه های اجرایی سازه در اسکلت بتنی

 اجرایی سازه در اسکلت فلزی صر سازه ای و انطباق با نقشه هایکنترل ابعاد و کیفیت اتصاالت عنا 3-2-5-6

سکلت و 3-2-5-7 ساخته مرتبط با ا ضای پیش  صال اع صب و ات شه های اجرایی  کنترل کیفیت ن انطباق با نق

 سازه

کنترل رده، کیفیت و نسببببت های اختالط مصبببالح بتن، روش مخلوط کردن، نحوه ریختن و عمل  3-2-5-8

 آوری بتن و انطباق با نقشه های اجرایی سازه

 کنترل تست های آزمایشگاهی میلگرد، بتن و جوش و انطباق با نقشه های اجرایی سازه 3-2-5-9

سببباختمان مربوط به عملیات اجرای فنی دفترچه اطالعات  چک لیسبببت ها و مفاد کنترل و تایید 3-2-5-10

 اسکلت و سقف بر اساس ترتیبات مقرر در نظام نامه مصوب.

ارایه گزارش پایان مرحله اجرای اسببکلت و سببقف مبنی بر تایید یا عدم تایید تمامی یا قسببمتی از  3-2-5-11

 ساس ترتیبات مقرر در نظام نامه مصوبعملیات اجرایی ساختمان بر ا

حین اجرا در زمان مشاهده به مجری به عنوان نماینده  اسکلت و سقف های و تخلفات ابالغ مغایرت 3-2-5-12

صورت عدم تمکین گزارش تخلف به ناظر هماهنگ  صالح و در  سب جهت ا صت منا صاحب کار تعیین فر فنی 

 .نظر از ناظر هماهنگ کنندهکننده با ذکر دلیل و درخواست رفع اختالف 

سط هریک از ناظران یا مجری به  ضوع تو سط ناظرهماهنگ کننده مو صورت عدم رفع اختالف تو صره : در  تب

مبحث دوم مقررات ملی  4-16بند  33آیین نامه اجرایی ماده  24ماده  2مطابق شیوه نامه تبصره  کمیته داوری

 گردد. ساختمان ارجاع می
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 گزارش های نظارت از زمان شروع اجرای اسکلت و سقف شامل: ارایه 3-2-5-13

با نقشبه های  اسبکلت و سبقفالف( ارائه گزارش تخلف حین اجرا به ناظر هماهنگ کننده مبنی بر عدم انطباق 

سببتون ها و اجرایی حین اجرا و به محض مشبباهده اولین آثار وقوع تخلف و مغایرت قبل از ت بیت و بتن ریزی 

ضمن خواست صدور دستور اصالح توسط مرجع صدور پروانه ساختمانی و جلوگیری از ادامه کار و در سقف ها

 قانون 33آیین نامه اجرایی ماده  27مطابق ماده رعایت تمهیدات ایمنی 

آیین  28ماده  در حین اجرا میبایسببت مراتب مطابق عدم رعایت مقررات ملی سبباختمان در صببورت تبصببره:

 .انعکاس یابد ساختمان مرجع صدور پروانهو سازمان استان به قانون  33اجرایی ماده 

 تایید انطباقمبنی بر اسببکلت و سببقف های سبباختمان به ناظر هماهنگ کننده گزارش پایان مرحله ب( ارائه 

در یک مرحله برای سبباختمانهای گروه الف و ب و در سببه مرحله برای   با نقشببه های اجرایی اجرای سببقف ها

بات مقرر در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان  و بر اساس ترتی 7-13ماده ه ج و د منطبق بر ساختمانهای گرو

 نظام نامه های نظارت

ستندات ذیربط در این  شه های اجرایی، مفاد پروانه و م صورت عدم انطباق اجرا با نق صره: در  رحله از اجرا، متب

 .نمی باشدتا رفع مغایرتها وانجام اصالحات الزم قابل ارائه  "ب"گزارش مذکور در بند 

 نظارت بر عملیات سفت کاری 3-2-6

صاالت مربوط به لحاظ بارهای  3-2-6-1 سفت کاری و ات ساختمانی مربوط به عملیات  صر  کنترل انطباق عنا

غیر سبببازه ای با  کنترل اجرای نگهدارنده های دیوارهای حین اجرا، و آسبببیب های وارد شبببده به سببباختمان

 بر اساس نقشه های اجرایی معماری، سازه و تاسیسات مکانیکی و برقیهماهنگی ناظر معماری 

ساختمان مربوط به عملیات سفت کاری بر فنی دفترچه اطالعات  چک لیستها و مفاد کنترل و تایید 3-2-6-2

 اساس ترتیبات مقرر در نظام نامه مصوب.

رحله سفت کاری مبنی بر تایید یا عدم تایید تمامی یا قسمتی از عملیات اجرایی ارایه گزارش پایان م 3-2-6-3

 ساختمان بر اساس ترتیبات مقرر در نظام نامه مصوب

حین اجرا در زمان مشببباهده به مجری به عنوان نماینده فنی  سبببفت کاری و تخلفات ابالغ مغایرتها 3-2-6-4

صاحب کار تعیین فرصت مناسب جهت اصالح و در صورت عدم تمکین گزارش تخلف به ناظر هماهنگ کننده 

 .با ذکر دلیل و درخواست رفع اختالف نظر از ناظر هماهنگ کننده
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سط ناظرهماهنگ کننده مو صورت عدم رفع اختالف تو صره : در  سط هریک از ناظران یا مجری به تب ضوع تو

مبحث دوم مقررات ملی  4-16بند  33آیین نامه اجرایی ماده  24ماده  2مطابق شیوه نامه تبصره  کمیته داوری

 گردد. ساختمان ارجاع می

 گزارش های نظارت از زمان شروع سفت کاری شامل: ارایه 3-2-6-5

با نقشبببه های  سبببفت کاریهنگ کننده مبنی بر عدم انطباق الف( ارائه گزارش تخلف حین اجرا به ناظر هما

و درخواست صدور دستور اصالح توسط  ه اولین آثار وقوع تخلف و مغایرتاجرایی حین اجرا و به محض مشاهد

ساختمانی و جلوگیری از ادامه کار  صدور پروانه  آیین نامه  27مطابق ماده ضمن رعایت تمهیدات ایمنی مرجع 

 قانون 33اجرایی ماده 

آیین  28ماده  بایسببت مراتب مطابق در حین اجرا می عدم رعایت مقررات ملی سبباختمان در صببورت تبصببره:

 انعکاس یابدمرجع صدور پروانه و سازمان استان قانون به  33اجرایی ماده 

سفت اجرای  تایید انطباقمبنی بر سفت کاری ساختمان به ناظر هماهنگ کننده گزارش پایان مرحله ب( ارائه 

ساختمان   7-13در یک مرحله منطبق بر ماده  با نقشه های اجرایی کاری ساس و مبحث دوم مقررات ملی  بر ا

 ترتیبات مقرر در نظام نامه های نظارت

ستندات ذیربط در این  شه های اجرایی، مفاد پروانه و م صورت عدم انطباق اجرا با نق صره: در  رحله از اجرا، متب

 نمی باشدتا رفع مغایرتها وانجام اصالحات الزم قابل ارائه  "ب"گزارش مذکور در بند 

 نظارت بر عملیات نازك کاری 3-2-7

صاالت مربوط به لحاط میزان بارهای وارد  3-2-7-1 ساختمانی مربوط به نازک کاری و ات صر  کنترل انطباق عنا

ساز شه های اجرایی معماری،  ساس نق سیب های احتمالی بر ا ساخنمان و آ سات مکانیکی و شده به  سی ه و تا

 برقی

ساختمان مربوط به عملیات نازک کاری بر اساس ترتیبات مقرر فنی کنترل و تایید دفترچه اطالعات  3-2-7-2

 در نظام نامه مصوب.

حین اجرا در زمان مشبباهده به مجری به عنوان نماینده فنی  نازک کاری های و تخلفات ابالغ مغایرت3-2-7-3

صاحب کار تعیین فرصت مناسب جهت اصالح و در صورت عدم تمکین گزارش تخلف به ناظر هماهنگ کننده 

 .با ذکر دلیل و درخواست رفع اختالف نظر از ناظر هماهنگ کننده
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سط ناظرهماهنگ کننده مو صورت عدم رفع اختالف تو صره : در  سط هریک از ناظران یا مجری به تب ضوع تو

مبحث دوم مقررات ملی  4-16بند  33آیین نامه اجرایی ماده  24ماده  2مطابق شیوه نامه تبصره  کمیته داوری

 گردد. ساختمان ارجاع می

 گزارش های نظارت از زمان شروع اجرای نازک کاری شامل: ارایه 3-2-7-4

با نقشبببه های اجرایی  نازک کاریارائه گزارش تخلف حین اجرا به ناظر هماهنگ کننده مبنی بر عدم انطباق 

شاهده اولین آثار وقوع تخلف و مغایرت قبل از ت بیت و بتن ریزی  سقف هاحین اجرا و به محض م  ستون ها و 

ساختمانی و جلوگی صدور پروانه  سط مرجع  صالح تو ستور ا صدور د ست  ضمن رعایت ری از ادامه کار و درخوا

 قانون 33آیین نامه اجرایی ماده  27مطابق ماده تمهیدات ایمنی 

آیین  28ماده  در حین اجرا میبایسببت مراتب مطابق عدم رعایت مقررات ملی سبباختمان در صببورت تبصببره:

 انعکاس یابد ساختمان مرجع صدور پروانهو سازمان استان قانون به  33اجرایی ماده 

ارایه گزارش پایان مرحله نازک کاری مبنی بر تایید یا عدم تایید تمامی یا قسمتی از عملیات اجرایی  3-2-7-5

 ساختمان بر اساس ترتیبات مقرر در نظام نامه مصوب

 نظارت بر عملیات نماسازی 3-2-8

سازی 3-2-8-1 ساختمانی مربوط به نما صر  سازه الحاقی کنترل انطباق عنا صاالت مر اعم از  اظ بوط به لحو ات

بر اسبباس نقشببه های اجرایی معماری، سببازه و حین اجرا مان و آسببیب های میزان بارهای وارد شببده به سبباخت

 تاسیسات مکانیکی و برقی

دفترچه اطالعات سبباختمان مربوط به عملیات نما سببازی بر  چک لیسببت ها و مفاد کنترل و تایید 3-2-8-2

 اساس ترتیبات مقرر در نظام نامه مصوب.

ارایه گزارش پایان مرحله نماسببازی مبنی بر تایید یا عدم تایید تمامی یا قسببمتی از عملیات اجرایی  3-2-8-3

 ساختمان بر اساس ترتیبات مقرر در نظام نامه مصوب

حین اجرا در زمان مشببباهده به مجری به عنوان نماینده فنی  نماسبببازی ابالغ مغایرتهای و تخلفات 3-2-8-4

رصت مناسب جهت اصالح و در صورت عدم تمکین گزارش تخلف به ناظر هماهنگ کننده صاحب کار تعیین ف

 .با ذکر دلیل و درخواست رفع اختالف نظر از ناظر هماهنگ کننده
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سط هریک از ناظران یا مجری به  ضوع تو سط ناظرهماهنگ کننده مو صورت عدم رفع اختالف تو صره : در  تب

مبحث دوم مقررات ملی  4-16بند  33آیین نامه اجرایی ماده  24ماده  2مطابق شیوه نامه تبصره  کمیته داوری

 گردد. ساختمان ارجاع می

 گزارش های نظارت از زمان شروع نماسازی شامل: ارایه 3-2-8-5

سازیالف( ارائه گزارش تخلف حین اجرا به ناظر هماهنگ کننده مبنی بر عدم انطباق  شه های اجرایی  نما با نق

صالح توسط مرجع  ه اولین آثار وقوع تخلف و مغایرتحض مشاهدحین اجرا و به م ست صدور دستور ا و درخوا

آیین نامه اجرایی  27مطابق ماده ضمن رعایت تمهیدات ایمنی صدور پروانه ساختمانی و جلوگیری از ادامه کار 

 قانون 33ماده 

آیین  28ماده  اتب مطابقبایسببت مر در حین اجرا می عدم رعایت مقررات ملی سبباختمان صببورتدر تبصببره:

 انعکاس یابدمرجع صدور پروانه و سازمان استان قانون به  33اجرایی ماده 

 اجرای نماسازی تایید انطباقمبنی بر نماسازی ساختمان به ناظر هماهنگ کننده گزارش پایان مرحله ب( ارائه 

بر اسببباس و مبحث دوم مقررات ملی سببباختمان   7-13در یک مرحله منطبق بر ماده  با نقشبببه های اجرایی

 ترتیبات مقرر در نظام نامه های نظارت

ستندات ذیربط در این  شه های اجرایی، مفاد پروانه و م صورت عدم انطباق اجرا با نق صره: در  رحله از اجرا، متب

 نمی باشدحات الزم قابل ارائه تا رفع مغایرتها وانجام اصال "ب"گزارش مذکور در بند 

 نظارت بر عملیات محوطه سازی 3-2-9

کنترل عناصر سازه ای در محوطه سازی و انطباق با نقشه های اجرایی معماری و سازه با اطالع ناظر  3-2-9-1

 معماری

بر  دفترچه اطالعات سبباختمان مربوط به عملیات محوطه سببازی چک لیسببتها و مفاد کنترل و تایید 3-2-9-2

 اساس ترتیبات مقرر در نظام نامه های نظارت

 پایان عملیات ساختمانی 3-2-10

 است. تهیه شده توسط مجریکه موجود  با وضع سازهنقشه های چون ساخت  انطباق تایید 3-2-10-1

 اجرایی و مقررات ملی ساختمان الزامی می باشد. نقشه چون ساخت با نقشه های انطباق یا مغایرت قید
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 ارایه گزارش های نظارت از زمان جمع آوری کارگاه شامل: 3-2-10-2

الف(ارائه گزارش تخلفات ساختمان به ناظر هماهنگ کننده مبنی بر عدم انطباق اجرای ساختمان با نقشه های 

آیین  28ماده  در حین اجرا میبایسببت مراتب مطابق عدم رعایت مقررات ملی سبباختمان در صببورتاجرایی و 

 انعکاس یابد.ساختمان مرجع صدور پروانه و سازمان استان قانون به  33اجرایی ماده 

 عملیات پایان باشببد و ارائه گزارش تخلف حین اجراقالب گزارش  می بایسببت در الفارائه گزارش بند تبصببره: 

 باشد. امکان پذیر نمی قانون 33آیین اجرایی ماده  28مراتب ماده ساختمانی تا تعیین تکلیف 

ساختمان به ناظر هماهنگ کننده گزارش پایان ب(ارائه  ساختمانانطباق  مبنی بر تاییدعملیات اجرایی   اجرای 

بر مبحث دوم مقررات ملی ساختمان  7-13مقررات ملی ساختمان، منطبق بر ماده  سازه و با نقشه های اجرایی

  اساس ترتیبات مقرر در نظام نامه های نظارت

با سایر ناظران مبنی بر انطباق ساختمان با مشخصات  سازه همزمانر در بخش تهیه گواهی پایان کا 3-2-10-3

ضمیمه آن و سبات فنی  شه ها و محا ساختمان، مندرج در پروانه و نق ضاء در دفترخانه  مقررات ملی  گواهی ام

 اسناد رسمی و ارائه به سازمان استان جهت صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان

ست و مفاد یدکنترل و تای 3-2-10-4 ساختمان مربوط به پایان عملیات اجرایی فنی  دفترچه اطالعات چک لی

 نظارت اس ترتیبات مقرر در نظام نامهبه منظور صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان بر اس

 توضيح:

  عالوه بر گزارش های مرحله ای عملیات سببباختمانی، ناظران مکلفند در دوره نظارت بر عملیات اجرایی

ساختمانی که تحت نظارت آن ها احداث می شود از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه 

صورت درخواست  و نقشه ها و محاسبات فنی پیوست آن و رعایت مقررات ملی ساختمان نظارت نموده و در

ستان، گزارش صاحب کار را بر این مبنا تنظیم و وضع موجود ، مراجع صدور پروانه ساختمان و یا سازمان ا

 ارایه نمایند.

 ایمنی، هرگاه ناظران در دوره نظارت با هر گونه تخلف از جمله عدم رعایت اصببول فنی، عدم رعایت اصببول 

و یا عدم انطباق عملیات اجرا با نقشه های مصوب ازی شهرس، عدم رعایت اصول و محیط زیستی بهداشتی

ساختمان تخلفی برخورد نمایند باید  ساختمانی  مبنی بر را مراتبو مندرجات پروانه احداث  توقف عملیات 

مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان و یا دفاتر  انعکاس تا ایشان موضوع را به ناظر هماهنگ کننده
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ناظر هماهنگ کننده یا مراجع  کند و در صببورت عدم اقدام موثر توسببطمورد( اعالم  نمایندگی آن )حسببب

 از کمیته داوری سازمان درخواست پیگیری نماید. بایست مربوط، ناظر می

 ،ات برقی در مرحله اجرای ستاسیسات مکانیکی و تاسی انجام هرگونه تغییر در نقشه ها اعم از معماری، سازه

و یا مهندس دیگری با  در پروژهصببالحیت  دارایمهندس طراح صبباحب کار و د سبباختمان منوط به تأیی

که ثبت کار در ظرفیت ایشببان و  خواهد بود. به عنوان مهندس جایگزین در همان پروژه تخصببص مشببابه

در صببورتی که این تغییرات بنا به تشببخیص مهندس ناظر  معرفی به مرجع صببدور پروانه الزامی می باشببد.

اد مندرج در پروانه سبباختمان و مقررات ملی سبباختمان داشببته باشببد موارد به مرجع صببدور مغایرتی با مف

پروانه منعکس و در صورت موافقت مرجع صدور پروانه و تایید نقشه ها توسط سازمان استان و اعالم رسمی 

 آن قابل اعمال خواهد بود.

  خدماتی ، الزامی می باشد. خدمات خاص و خدمات الزامیخدمات نظارت بر اجرای ساختمان شامل خدمات

مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات منطبق بر  است که نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی

ست. لذا آن بخش از خدماتی که خارج از خدمات  ساختمان ا سط الزامی فنی پیوست آن و مقررات ملی  تو

صاحب کار( کارفرما شود، خدمات  ) ست می  شد  خاصدرخوا  صاحب کارالزحمه آن جداگانه با و حقمی با

 پرداخت خواهد شد. صاحب کار توسط توافق و

  در صورتی که نظارت کارهای ساختمانی به دالیلی خارج از قصور ناظران حقیقی نیاز به زمان بیش از زمان

ی به تمدید قرارداد اعالم شبببده در قرارداد داشبببته باشبببد و ناظر بنا به دالیلی در پایان مدت قرارداد تمایل

نداشببته باشببد موظف اسببت حداک ر دو ماه مانده به پایان مدت قرارداد مراتب را به ناظر هماهنگ کننده، 

صاحب کار، سازمان استان، و مرجع صدور پروانه اطالع دهد و در صورت تایید دالیل و اظهارات ناظر توسط 

ضعیت کار در مقطع پایان مدت قر ستان گزارش و صدور پروانه سازمان ا ستان و مرجع  سازمان ا ارداد را به 

اعالم نماید. در این حالت ناظر مسببئولیتی نسبببت به کارهایی که بعد اتمام قرارداد انجام می شببود نخواهد 

ساختمانی تا معرفی ناظر جدید  صدور پروانه موظف به توقف عملیات  صاحب کار، مجری، مرجع  شت. و  دا

 دتوسط سازمان استان خواهند بو
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 خدمات مهندسی تاسیسات مکانیکی-4

 خدمات طراحی تاسیسات مکانیکی4-1

 تعریف طرح و مطالعات پایه 4-1-1

و مهندس معمار تهیه کننده طرح برای آگاهی از طرح معماری و  صاحب کارمذاکره و تبادل نظر با  4-1-1-1

 و نیازهای تأسیسات مکانیکی طرح. صاحب کارخواست های 

طرح معماری تهیه شده توسط مهندس طراح معمار و تأسیسات و تجهیزات برقی و سازه ای  بررسی 4-1-1-2

پیشنهادی منعکس در نقشه های معماری مصوب به منظور تحلیل مقدماتی عناصر مختلف طرح از لحاظ 

 معیارهای موثر در تعیین سامانه های تاسیسات مکانیکی طرح و نقشه های اجرایی.

 های بستر اجرای طرحتحلیل شاخص  4-1-2

بازدید از محل ملک و بررسی امکانات تأمین نیازهای تأسیساتی مانند آب، گاز، سوخت، دفع آب  4-1-2-1

 باران و فاضالب،

، شهرسازی و معماریبررسی وضعیت بستر اجرای طرح از جمله مجموعه ضوابط و مقررات  4-1-2-2

 ر در محاسبات فنی و تهیه طرح تأسیسات مکانیکی.شهرداری، ناظر بر احداث ساختمان و معیارهای مؤث

بررسی ویژگی های اقلیمی بستر اجرای طرح از جمله وضعیت بادها و مشخصه های جغرافیایی،  4-1-2-3

میزان و تغییرات بارندگی و رطوبت هوا، وضعیت تابش آفتاب در فصول مختلف ،میزان و تغییرات دما و حسب 

 ز در محاسبات فنی و تهیه طرح تأسیسات مکانیکی.مورد سایر شاخص های مورد نیا

دریافت اطالعات مربوط به وضعیت خدمات شهری موجود و توسعه های آتی بستر اجرای طرح از  4-1-2-4

 جمله شبکه های گاز، برق، تلفن، آب و فاضالب.

 عوامل مؤثر در اجرای طرح 4-1-3

 تأسیسات، تجهیزات و عناصر  تأسیسات مکانیکی، بررسی طرح، تهیه گزارش فنی و تعیین نیازهای 4-1-3-1
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ر میزان صرفه همکاری با مهندس معمار تهیه کننده طرح برای تعیین گروه بندی ساختمان از نظ 4-1-3-2

 جویی در مصرف انرژی

و بررسی برای انتخاب و توجیه عناصر و نوع تأسیسات و تجهیزات مکانیکی مناسب، طرح از مطالعه  4-1-3-3

 یروی کارماهر، سادگی کاربریطح فن آوری، قابلیت دسترسی برای طرح، مصالح و نجمله س

تعمیرات، اتصال به شبکه های زیرساخت و همچنین  ای طرح معماری، امکانات نگهداری،انطباق با ویژگیه -

 رعت اجرای کار و سایر عوامل مؤثرتوجیه اقتصادی، س

 معیارهای مؤثر در تهیه طرح 4-1-4

یین نوع و شاخص های کمییت و کیفیت مورد نیاز طرح از لحاظ عناصر تأسیسات و تجهیزات تع 4-1-4-1

 مکانیکی بر اساس پیشنهادات مهندس طراح معمار و نتایج به دست آمده از مراحل قبل

محاسبات فنی مربوط به تجهیزات مکانیکی مورد نیاز طرح، همچنین تدوین صورت عناوین  4-1-4-2

 های اجرائینقشه

و دو سری به  صاحب کارارائه یک سری گزارش مشتمل بر نتایج دریافتی از ردیف های فوق به  4-1-4-3

 طراح هماهنگ کننده برای اظهار نظر به شرح زیر:

 جمع آوری و دفع آب باران -

 جمع آوری، دفع بهداشتی فاضالب، در صورت نیاز تصفیه، -

 ت نیاز تصفیه و باز چرخانی،شبکه بازیافت آب باران، آب خاکستری و در صور-

 شبکه توزیع آب سرد مصرفی،-

 شبکه تأمین و توزیع آب گرم مصرفی،-

 شبکه توزیع انرژی فسیلی در صورت نیاز،-

 پیشنهاد سامانه تأمین و توزیع انرژی گرمایی، سرمایی، همچنین هوای تازه،-

 هواکش فاضالب و تخلیه هوای فضاهای بودار و آلوده، -

 پیشنهاد نوع مصالح و تجهیزات مکانیکی،بررسی و -
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 برآورد مقدماتی هزینه تجهیزات مکانیکی اجرای کار در صورت درخواست،-

 بررسی و پیشنهاد نوع سیستم های انرژی خورشیدی و کنترل هوشمند،-

 (،CHP , CCHPبررسی و پیشنهاد سیستم های بازیافت حرارت و تولید حرارت و انرژی )-

 اساس بر الزم های بینی دود و پیش و آتش مقابل در حفاظت و حریق اطفاء سیستم مقدماتی طرح تهیه-

 استانداردهای اعالم شده، و نشانی آتش سازمان ضوابط

 حوادث غیر مترقبه، حریق، مرگ خاموش و مقابل در ایمنی و حفاظت های سیستم -

 اسباس ببر گباز لولبه کشبی مصبالح و فنی مشخصات تعیین و محاسبه طراحی، مصرف، گزارش و برآورد-

 هفبدهم مبحبث

 توضيح:

معیارهای تعیین شده باید منطبق بر مقررات ملی ساختمان باشد. خدمات ارایه شده تا این مرحله باید طی 

و طراح هماهنگ کننده، مورد توافق قرار گیرد و روند محاسبات فنی و تهیه  صاحب کارصورتجلسه کتبی با 

 یی تاسیسات مکانیکی با اتکاء بر معیارهای مذکور ادامه خواهد یافتنقشه های اجرا

 محاسبات فنی و تهیه نقشه های اجرایی 4-1-5

های اجرایی های معماری مصوب تهیه شده توسط مهندس معمار طرح، محاسبات فنی و نقشهپس از ارایه نقشه

موضوع فصل  ،ساختمانفنی اطالعات تاسیسات مکانیکی، بر اساس مندرجات جدول شماره هفت از دفترچه 

  ششم پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان توسط مهندس طراح تاسیسات مکانیکی به شرح زیر تهیه 

 شود.می

 تحلیل، طراحی و محاسبات فنی تجهیزات و تاسیسات مکانیکی 4-1-5-1

تفکیک موارد تعیین شده محاسبات فنی و طراحی عناصر تأسیسات و تجهیزات مکانیکی طرح به   4-1-5-2

 .4-4در بند 

 :نامه مصوب به شرح زیرهای اجرایی تأسیسات مکانیکی بر اساس نظامتهیه نقشه 4-1-5-3
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های توزیع آب سرد و گرم مصرفی، جمعحرارتی و شبکه-های استقرار لوازم بهداشتیتهیه نقشه 4-1-5-4

 سیسات گرمایی، سرمایی و تعویض هوا،های تأآوری و دفع بهداشتی فاضالب و آب باران و نقشه

 و گاز، بخار یا تهویه، گرم، و سرد آب هوا، توزیع شبکه برای رایزردیاگرام نقشه تهیه 4-1-5-5

 موتورخانه هاینقشه تهیه باشد، مرکزی سرمایی یا گرمایی تأسیسات دارای ساختمان کهصورتی در 4-1-5-6

 توزیع و سازیذخیره سیستم مصرفی، گرم آب سرمایی، گرمایی، هایسیستم ارتباطی کشیلوله نمودار همراه

 کار، اجرای برای راهنما هاییادداشت و توضیح با( نیاز صورت در) مایع سوخت

 های مستقل برای گاز بر اساس استانداردهای موجود و مصوب،تهیه نقشه 4-1-5-7

 مندرج مصرف نقاط و ظرفیت اساس بر الزم جزئیات با همراه گاز لوله کشی اجرائی نقشه های تهیه 4-1-5-8

 های گازرسانیهای الزم در خصوص نقشهاخذ تأییدیهگاز و  فروش قرارداد در

 آن انطبباق دودکبش، وجبود صبورت در و ذکبر نقشبه روی بایبد گازسبوز وسیلة دودکش ارتفاع و قطر حداقل

 ذکبرمشخصات ببا

مل برای باالبرهای مصالح ساختمانی و نفر، آسانسورهای نفربر و انجام محاسبات و تهیه مشخصات کا 4-1-5-9

 های مصوب معماری.های برقی و راهروهای متحرک با توجه به نقشهباربر کابلی و هیدرولیکی، پله

های سیستم اطفای حریق در یک مجموعه مجزا براساس ضوابط و مقررات ملی تهیه نقشه 4-1-5-10

های حفاظت و ایمنی در مقابل نشانی و منضم نمودن آن به سایر نقشهازمان آتشساختمان  و استانداردهای س

 د، و های ساختمانی  جگروه حریق، الزاما برای

 های جزئیات برای اجرای کار،ارائه مشخصات خصوصی و عمومی و نقشه4-1-5-11

 مدارک و دفترچه محاسبات فنی، 4-1-5-12

 نقشه های اجرایی. 4-1-5-13

 خدمات خاص 4-1-6

در طراحی و تهیه نقشه های اجرایی تاسیسات  "الزامی خدمات"خدمات تعریف شده تا این مرحله، به عنوان 

یه مکانیکی در ساختمان های شهری )متعارف( بوده که توسط مهندس تاسیسات مکانیک تهیه کننده طرح، ارا

بخش خدمات الزامی( آورده نشده است، تحت عنوان که تا این مرحله )می گردد.آن دسته از خدماتی 
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و در  صاحب کارنظیر موارد زیر ارائه می شود. این خدمات با توافق مهندس طراح مکانیک و  "خاص خدمات"

 قابل ارایه می باشد. با تعیین حق الزحمه جداگانه چهارچوب قرارداد خصوصی

له مالی و زمانی در تنظیم برنامه طرح تاسیسات بررسی و تعیین حدود تأثیر برخی عوامل از جم 4-1-6-1

 مکانیکی

ارایه برنامه زمان بندی اولیه اجرای طرح بر اساس ضروریات فنی و موارد منعکس در نقشه های  4-1-6-2

 اجرایی تاسیسات مکانیکی

 برآورد اولیه اقتصادی اجرای طرح تاسیسات و تجهیزات مکانیکی 4-1-6-3

 هزینه کارهای اجرائی تاسیسات مکانیکی به تفکیک سرفصل های کلی مربوطه. محاسبه مقادیر و 4-1-6-4

               تهیه برنامه زمان بندی و مرحله بندی کلی اجرای تاسیسات مکانیکی طرح با توجه به  4-1-6-5

 هماهنگی های ضروری با برنامه زمان بندی و مراحل احداث ساختمان

              ه برای تهیه طرح معماری ساختمان های ویژه مورد درخواست خدمات مهندسی مازادی ک 4-1-6-6

 است صاحب کار

 ارائه گزارش نهایی 4-1-7

مهندس طراح مکانیک باید نقشه های اجرایی تاسیسات مکانیکی را منطبق بر مقررات ملی ساختمان تهیه 

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ساختمان موضوع فصل ششم پیوست فنی نموده و جداول دفترچه اطالعات 

را بر اساس نظام نامه طراحی تاسیسات مکانیک تکمیل و تایید نموده و در قالب سه نسخه به طراح هماهنگ 

 کننده به منظور اخذ تاییدیه سازمان تحویل نماید.

 توضيح:

طراح هماهنگ و  صاحب کارمحاسبات فنی و نقشه های اجرایی تا این مرحله باید طی صورتجلسه کتبی با 

کننده مورد توافق قرار گیرد. تایید نقشه های اجرایی تاسیسات مکانیکی و گزارش ذیربط توسط سازمان، به 

منزله پایان خدمات این مرحله می باشد. بدیهی است مسئولیت حسن انجام خدمات ارائه شده در محاسبات 

کننده طرح بوده و ایجاد هماهنگی با سایر  فنی و تهیه نقشه های اجرایی با مهندس تاسیسات مکانیکی تهیه

 رشته ها بر عهده طراح هماهنگ کننده می باشد.
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 خدمات نظارت تاسیسات مکانیکی 4-2

 بررسی های مقدماتی و اعالم امادگی 4-2-1

 کارفرما مجری)سازنده( و ناظر هماهنگ کننده به منظور کسب اطالع از برنامه های مذاکره با 4-2-1-1

 به شرح ذیل: برای احداث ساختمان و دریافت اسناد و مدارکصاحب کار( )

الف( تصویرمدارک رسمی ناظر بر احداث ساختمان )صادره توسط مرجع صدور پروانه ساختمان( شامل: ضوابط 

 دستور تهیه نقشه و مقررات، تذکرات و

خه از نقشه های اجرایی یک نسخه از نقشه معماری مصوب مرجع صدور پروانه ساختمانی و یک نسب( 

 سی دی از نقشه ها( )ویا معماری، سازه، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی تایید شده توسط سازمان استان

ج( سایر مدارک و گزارشها و نقشه هایی که برای تهیه نقشه های اجرایی معماری )موضوع بند ب( مورد استناد 

 نقشه برداری بستر طرح و موارد مشابهقرار گرفته اند. مانند نقشه های مربوط به 

بازدید محلی برای کسب اگاهی از وضعیت و موقعیت بستر اجرای طرح از جمله شرایط بوم و اقلیم،  4-2-1-2

واحدهای همسایگی، مساحت، شیب عمومی، عوارض طبیعی مشهود، آثار زیست محیطی، مستحدثات، 

 ه دسترسی به آن ها  و حرایم تاسیساتی.تأسیسات موجود در زمین، تاسیسات زیر بنایی، نحو

 شامل:انجام ترتیبات قانونی به منظور شروع فرآیند نظارت  4-2-1-3

مشارکت در جلسه ای که توسط ناظر هماهنگ کننده جهت تبادل نظر مقدماتی با سایر مهندسان 4-2-1-3-1

در ارتباط با مراحل و موارد نیاز به تعیین شده برای نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی  (سازنده)ناظر و مجری

هماهنگی های ضروری نظارتی و نحوه ارتباط مستمر و اطالع رسانی و تنظیم صورتجلسه مشترک که قالب آن 

 در نظام نامه نظارت مشخص می گردد.

 بررسی کامل نقشه های اجرایی به منظور رفع ابهامات و تعیین قابلیت اجرا به شرح ذیل: 4-2-1-3-2

بررسی انطباق نقشه های اجرایی معماری با مقررات و ضوابط عمومی ناظر بر احداث ساختمان در منطقه الف( 

 و همچنین مقررات و ضوابط خاص منعکس شده در دستور تهیه نقشه برای احداث ساختمان در بسترطرح

به منظور ب( بررسی کفایت اطالعات منعکس شده در نقشه های اجرایی معماری برای احداث ساختمان 

 نظارت بر حسن اجرای ساختمان بر اساس موارد مندرج در شرح های خدمات ذیربط.
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بررسی هماهنگی های ضروری و انطباق نقشه های اجرایی معماری با نقشه های اجرایی سازه و همچنین با  ج(

ه مقرر در بند نقشه های اجرایی تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی با مشارکت سایر مهندسان ناظر در جلس

4-2-1-3-1 

: در صورت عدم تطابق نقشه های اجرایی، یا عدم کفایت اطالعات ضروری موضوع بندهای الف و ب و 1تبصره 

ج مهندس ناظر هماهنگ کننده نقشه های ذیربط را همراه با گزارش توجیهی فنی تهیه شده توسط مهندس 

نقشه های مزبور ارجاع الح به مهندس تهیه کننده ناظر با تخصص مربوط توسط صاحب کار برای تکمیل و اص

. بعد از تکمیل نقشه ها توسط مهندس مربوطه بر اساس موارد منعکس در بندهای الف و ب و ج خواهد نمود

 نقشه های ذیربط توسط مهندسان ناظر مجدداً مورد بررسی و بازبینی قرار خواهد گرفت.

فرآیند اجرای ساختمان و رفع نواقص نقشه های اجرایی در هر  تغییر و اصالح در، : مسئولیت تکمیل 2تبصره

مگر اینکه صاحب کار از طریق رسمی طراح معمار می باشد نقشه ها طراح  شرایطی به عهده مهندسان

ومراتب به تایید مراجع مذکور جایگزین صاحب صالحیت را به سازمان و مرجع صدور پروانه ساختمانی معرفی 

 برسد.

 و مجری بعنوان نماینده فنی صاحبکار و مهندسان طراحبروز اختالف میان مهندسان ناظر  ورت: در ص3تبصره

در خصوص عدم تطابق نقشه ها با مقررات ملی ساختمان و یا عدم کفایت نقشه ها و عدم رفع اختالف توسط 

ث دوم مقررات مبح 4-16ناظر هماهنگ کننده بنا به درخواست هر یک از طرفین کمیته داوری مقرر در بند 

 ملی ساختمان به موضوع رسیدگی و نظر کمیته داوری برای طرفین قطعی و الزم االجراست.

 د(تایید و پذیرش نقشه های اجرایی

: حد مسئولیت مهندس ناظر در تأیید و پذیرش نقشه های اجرایی محدود به موارد منعکس در  4تبصره 

قشه های ذیربط خواهد بود، یص از طریق اطالعات منعکس بر نبندهای الف و ب و ج و نهایتاً موارد قابل تشخ

کننده نقشه های مزبور نخواهد بود. بدیهی است تایید و پذیرش رافع مسئولیت مهندسان طراح تهیه  این

، ب و ج را مورد تواند مراتب مذکور در بندهای الفمهندس ناظر در کلیه مراحل نظارتی ساختمان نیز می 

 رسیدگی قراردهد.

و نقشه و جزئیات تجهیز کارگاه ارائه  همکاری و مشارکت در بررسی برنامه زمانی اجرای ساختمان 4-2-1-3

و تنظیم برنامه نظارت بر احداث ساختمان با هماهنگی ناظر هماهنگ کننده با  (سازندهشده توسط مجری )



 

59 
 

و سایر مستندات ضمیمه توجه به مقررات ملی ساختمان و نقشه های معماری مصوب و نقشه های اجرایی 

 .پروانه ساختمانی

اعالم آمادگی برای نظارت بر احداث ساختمان مورد نظر به همراه ارائه برنامه تنظیم شده نظارت و   4-2-1-4

برگه تعهد نظارت و امضا اوراق ضروری بر اساس ترتیبات نظام نامه نظارت و ارائه به سازمان استان و مرجع 

 مضای پروانه ساختمانصدور پروانه و مهر و ا

 صدور تأییدیه های مندرج در قانون پیش فروش ساختمان از جمله تأیید شناسنامه فنی ساختمان 4-2-1-5

 (1389قانون پیش فروش ساختمان مصوب  22ماده موضوع مرتبط با صالحیت )

 شروع عملیات ساختمانی 4-2-2

ابالغ دستور جمع آوری انشعابات آب و گاز و فاضالب شهری قبل از زمان تخریب و گودبرداری با  4-2-2-1

 با اطالع ناظر هماهنگ کننده صاحب کارتوجه به نقشه های اجرایی تاسیسات مکانیکی به مجری و 

و سایر ابالغ دستور کار رعایت نکات ایمنی و حفاظت در رابطه با ساختمان موضوع قرارداد  4-2-2-2

در کارگاه  تاسیسات مکانیکیمستحدثات اطراف ملک مذکور و کارگران و رهگذران، مرتبط با عملیات اجرایی 

ساختمانی با توجه به مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان و آیین نامه حفاظت کارگاههای ساختمانی مصوب 

باالخص  ا اطالع ناظر هماهنگ کنندهوزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به مجری و کارفرما صاحب کار ب

الزم است رونوشتی از دستور کار مذکور به اداره کار و تعاون رفاه اجتماعی .رعایت نکات ایمنیدرصورت عدم 

 منطقه، مرجع صدور پروانه و سازمان استان تحویل گردد.

جع مر بهجهت ارائه  هماهنگی ناظر هماهنگ کنندهشروع عملیات ساختمانی با  مهر و امضای مجوز 4-2-2-3

 صدور پروانه ساختمان و سازمان استان

 نظارت بر عملیات پی سازی 4-2-3

کنترل عناصر تاسیسات مکانیکی در پی سازی و انطباق با نقشه های اجرایی تاسیسات مکانیکی و  4-2-3-1

 برقی، معماری و سازه.
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یت، موقعیت مکانی و ارتفاعی، کیفیت هماهنگی با ناظر هماهنگ کننده در رابطه با کنترل وضبببع 4-2-3-2

شه های اجرایی  ضالب و انطباق با نق شبکه فا سات مکانیکی، چاه های جذبی، مخازن دفنی،  سی صر تا صب عنا ن

 تاسیسات مکانیکی.

دفترچه اطالعات سبباختمان مربوط به عملیات پی سببازی بر چک لیسببت ها و مفاد  کنترل و تایید 4-2-3-3

 ظام نامه مصوب.اساس ترتیبات مقرر در ن

سمتی از عملیات اجرایی  4-2-3-4 سازی مبنی بر تایید یا عدم تایید تمامی یا ق ارایه گزارش پایان مرحله پی 

 تاسیسات مکانیکی ساختمان بر اساس ترتیبات مقرر در نظام نامه مصوب

حین اجرا در زمان مشببباهده به مجری به عنوان نماینده فنی  پی سبببازی ابالغ مغایرتهای و تخلفات 4-2-3-5

صاحب کار تعیین فرصت مناسب جهت اصالح و در صورت عدم تمکین گزارش تخلف به ناظر هماهنگ کننده 

 .با ذکر دلیل و درخواست رفع اختالف نظر از ناظر هماهنگ کننده

سط ناظرهماهنگ کننده مو صورت عدم رفع اختالف تو صره : در  سط هریک از ناظران یا مجری به تب ضوع تو

مبحث دوم مقررات ملی  4-16بند  33آیین نامه اجرایی ماده  24ماده  2مطابق شیوه نامه تبصره  کمیته داوری

 ساختمان ارجاع میگردد.

 گزارش های نظارت از زمان شروع اجرای پی سازی شامل: ارایه 4-2-3-6

با نقشه های اجرایی حین  پی سازینگ کننده مبنی بر عدم انطباق ارائه گزارش تخلف حین اجرا به ناظر هماه

ست صدور دستور  اجرا و به محض مشاهده اولین آثار وقوع تخلف و مغایرت قبل از ت بیت و بتن ریزی و درخوا

ساختمانی و جلوگیری از ادامه کار  صدور پروانه  صالح توسط مرجع  مطابق ماده ضمن رعایت تمهیدات ایمنی ا

 قانون 33ن نامه اجرایی ماده آیی 27

آیین  28ماده  در حین اجرا میبایسببت مراتب مطابق عدم رعایت مقررات ملی سبباختمان در صببورت تبصببره:

 انعکاس یابدمرجع صدور پروانه و سازمان استان قانون به  33اجرایی ماده 

 نظارت بر عملیات اجرای اسکلت و سقف 4-2-4

و سقف از جمله مجاری تاسیسات مکانیکی کنترل ملزومات عناصر تاسیسات مکانیکی در اسکلت و  4-2-4-1

 انطباق با نقشه های اجرایی تاسیسات مکانیکی و برقی، معماری و سازه.
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ساس فنی کنترل و تایید دفترچه اطالعات  4-2-4-2 سقف بر ا سکلت و  ساختمان مربوط به عملیات اجرای ا

 در نظام نامه مصوب. ترتیبات مقرر

ارایه گزارش پایان مرحله اجرای اسببکلت و سببقف مبنی بر تایید یا عدم تایید تمامی یا قسببمتی از  4-2-4-3

 عملیات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان بر اساس ترتیبات مقرر در نظام نامه مصوب

اهده به مجری به عنوان نماینده حین اجرا در زمان مشبب اسببکلت و سببقف ابالغ مغایرتهای و تخلفات 4-2-4-4

صورت عدم تمکین گزارش تخلف به ناظر هماهنگ  صالح و در  سب جهت ا صت منا صاحب کار تعیین فر فنی 

 .کننده با ذکر دلیل و درخواست رفع اختالف نظر از ناظر هماهنگ کننده

سط هریک از ناظ ضوع تو سط ناظرهماهنگ کننده مو صورت عدم رفع اختالف تو صره : در  ران یا مجری به تب

مبحث دوم مقررات ملی  4-16بند  33آیین نامه اجرایی ماده  24ماده  2مطابق شیوه نامه تبصره  کمیته داوری

 ساختمان ارجاع میگردد.

 گزارش های نظارت از زمان شروع اجرای اسکلت و سقف شامل: ارایه 4-2-4-5

با نقشه های اجرایی  اسکلت و سقفعدم انطباق  ارائه گزارش تخلف حین اجرا به ناظر هماهنگ کننده مبنی بر

شاهده اولین آثار وقوع تخلف و مغایرت قبل از ت بیت و بتن ریزی  سقف هاحین اجرا و به محض م  ستون ها و 

ساختمانی و جلوگیری از ادامه کار  صدور پروانه  سط مرجع  صالح تو ستور ا صدور د ست  ضمن رعایت و درخوا

 قانون 33آیین نامه اجرایی ماده  27مطابق ماده تمهیدات ایمنی 

آیین  28ماده  در حین اجرا میبایسببت مراتب مطابق عدم رعایت مقررات ملی سبباختمان در صببورت تبصببره:

 انعکاس یابدمرجع صدور پروانه و سازمان استان قانون به  33اجرایی ماده 

 نظارت برعملیات تاسیسات مکانیکی توکار و موتورخانه 4-2-5

ساتی 4-2-5-1 سی ست های تا صب کنترل کیفیت ب سقف ها، داکت ها و دیوارها و انطباق با  آنها و نحوه ن در 

 نقشه های اجرایی تاسیسات مکانیکی و برقی، معماری و سازه.

سانی،  4-2-5-2 شبکه آب ر سات مکانیکی از جمله  سی سهیالت عمومی و تا کنترل نحوه اجرای تجهیزات و ت

ضالب، تهویه م سانی، فا شانی، اطفای حریق، گازر شی موتورخانه، مخازن و موتورهای آب و آتش ن طبوع، لوله ک

سیون های مربوط به آسانسور و دریچه های تامین هوا و انطباق با نقشه های اجرایی  چاهک، موتورخانه و فوندا

 تاسیسات مکانیکی و برقی، معماری و سازه.
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مت سیستم لوله کشی و انطباق با نقشه های اجرایی کنترل تست های عینی و اجرایی نشتی و مقاو 4-2-5-3

 تاسیسات مکانیکی

و انطباق با نقشه های اجرایی  گازرسانیکنترل تست های عینی و اجرایی نشتی و مقاومت سیستم  4-2-5-4

 تاسیسات مکانیکی

 مجبببری اجرایبببی تجهیبببزات و عوامبببل فنبببی مهبببارت پروانبببه بررسبببی مجری، کار به اشتغال پروانه بررسی

 ...(. و پرتونگاری و کاری عایق تست، تجهیبزات جوشکاری،)

 .مقادیر نظر از مصالح لیست و گاز کشی لوله سیستم محاسبات و نقشه ها و پذیرش تأیید و کنترل

 و تستهای انجام شده گاز لوله کشی سیستم نیاز مورد مصرفی تجهیزات مصالح، فنی مشخصات تأیید و کنترل

 هفبدهم مبحبث اسباس بر

 ذیصبالح مفسبرین از پوشبش تسبت و نشبتی مقاومبت تسبت شبده، انجام های پرتونگاری تأیید برای: تبصره

 .شود گرفته بهره آزمونها نتایج بررسبی کننده های و

 .گاز جریان برقراری زمان تا گاز کشی لوله اجرایی مراحل کلیه انجام صحت بر کنترل و نظارت

به مرجع صبدور پروانه و اداره گاز و سبازمان  کار ادامه توقف دسبتور و کار انجام درحین مجری تخلفات گزارش

 مجبری توسط مشکل رفع از خودداری صورت در استان

شکاالت رفع تا کار اجرای مختلف مراحل بر نظارت شهای انجام و ا ستم آزمای شی، لوله سی  و ابعببببباد تأیید ک

 ناظر مهندس توسط باید مقررات این براساس گاز تزریق عملیات و گازسوز وسایل تهویه موقعیببببت دودکشها،

 .گیرد صورت

بورت اجرایی های نقشه در تغییری باشد الزم کشی، لوله اجرای ضمن در هرگاه برد، ص بد گی به بای بای نقش  ه

 .برسد ناظر مهندس و پذیرش تأیید به و تهیهتوسط طراح تاسیسات مکانیکی  مقررات، اصبالحی براساس

شی پایان در شده کار از باید ناظر مهندس ،لوله ک شکاالت، از برداری صورت ضمن نموده بازدید اجرا  را موارد ا

 مفاد طبق کشببی لوله سببیسببتم باید اشببکاالت، رفع از پسو  .نماید ابالغ به مجری آنها برطرف نمودن جهت

شهای مورد مقررات( 6- 17)بخش شت، وجود عدم صورت و در گرفتبببببه قرار الزم آزمای  به آزمایش تأییدیة ن

 .گردد صادر ناظر مهندس وسیلة
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 تهویبه نظبر از نصبب محبل الزامبات و مشخصات صورتیکه در اجراشبده کشی لوله و چون ساخت نقشةتایید 

بش و بایل گازسوز دودک بده رعایت کشی لوله زمان در و نقشه در مقررات این مطابق وس بد ش بالوه) باش بر ع  ب

 (باشند شده انجام مقررات این در خود به مربوط فصول مطابق باید که ایمنبی لوله کشی و فنبی مشخصبات

دفترچه اطالعات سبباختمان مربوط به عملیات سببفت کاری بر  چک لیسببتها و مفاد کنترل و تایید 4-2-5-5

 اساس ترتیبات مقرر در نظام نامه مصوب.

حین اجرا در زمان مشاهده و موتورخانه  توکار یسات مکانیکیعملیات تاس ابالغ مغایرتهای و تخلفات 4-2-5-6

به مجری به عنوان نماینده فنی صاحب کار تعیین فرصت مناسب جهت اصالح و در صورت عدم تمکین گزارش 

 .تخلف به ناظر هماهنگ کننده با ذکر دلیل و درخواست رفع اختالف نظر از ناظر هماهنگ کننده

صورت عدم رفع ا صره : در  سط هریک از ناظران یا مجری به تب ضوع تو سط ناظرهماهنگ کننده مو ختالف تو

مبحث دوم مقررات ملی  4-16بند  33آیین نامه اجرایی ماده  24ماده  2مطابق شیوه نامه تبصره  کمیته داوری

 ساختمان ارجاع میگردد.

 شامل: عملیات تاسیسات مکانیکی توکار و موتورخانه گزارش های نظارت از زمان شروع  ارایه 4-2-5-7

 ه مبنی بر عدم انطباق عملیات تاسبببیسبببات مکانیکیالف( ارائه گزارش تخلف حین اجرا به ناظر هماهنگ کنند

با نقشبببه های اجرایی حین اجرا و به محض مشببباهده اولین آثار وقوع تخلف و مغایرت  و و موتورخانه  توکار

ساختمانی و جلوگیری از ادامه کار  صدور پروانه  سط مرجع  صالح تو ستور ا صدور د ست  ضمن رعایت درخوا

 قانون 33آیین نامه اجرایی ماده  27مطابق ماده تمهیدات ایمنی 

آیین  28ماده  در حین اجرا میبایسببت مراتب مطابق ملی سبباختمان عدم رعایت مقررات در صببورت تبصببره:

 انعکاس یابد ساختمان مرجع صدور پروانهو سازمان استان قانون به  33اجرایی ماده 

سات مکانیکی سی ساختمان به ناظر هماهنگ کننده  توکار ب( ارائه گزارش پایان مرحله عملیات تا و موتورخانه 

 یا دو در یک با نقشببه های اجراییو موتورخانه  توکار اجرای عملیات تاسببیسببات مکانیکی تایید انطباقمبنی بر 

مبحث دوم مقررات ملی سبباختمان  و بر اسبباس ترتیبات مقرر در نظام نامه های  7-13مرحله منطبق بر ماده 

 نظارت 

ستندات ذیرب شه های اجرایی، مفاد پروانه و م صورت عدم انطباق اجرا با نق صره: در  رحله از اجرا، ط در این متب

 .نمی باشدتا رفع مغایرتها وانجام اصالحات الزم قابل ارائه  "ب"گزارش مذکور در بند 
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 نظارت بر عملیات روکار تاسیسات مکانیکی 4-2-6

کنترل نصببب و اجرای لوازم و تجهیزات بهداشببتی، ایمنی، حفاظتی و تاسببیسببات روکار مکانیکی  4-2-6-1

 نقشه های اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان و انطباق با

کنترل تست های عینی و اجرایی نشتی، مقاومتی و سیستم لوله کشی و انطباق با نقشه های اجرایی  4-2-6-2

 تاسیسات مکانیکی

دفترچه اطالعات سبباختمان مربوط به عملیات نازک کاری بر  چک لیسببت ها و مفادکنترل و تایید  4-2-6-3

 اساس ترتیبات مقرر در نظام نامه مصوب.

حین اجرا در زمان مشاهده به مجری به عملیات روکار تاسیسات مکانیکی ابالغ مغایرتهای و تخلفات  4-2-6-4

صورت عدم ت صالح و در  سب جهت ا صت منا صاحب کار تعیین فر مکین گزارش تخلف به عنوان نماینده فنی 

 ناظر هماهنگ کننده با ذکر دلیل و درخواست رفع اختالف نظر از ناظر هماهنگ کننده.

سط هریک از ناظران یا مجری به  ضوع تو سط ناظرهماهنگ کننده مو صورت عدم رفع اختالف تو صره : در  تب

مبحث دوم مقررات ملی  4-16ند ب 33آیین نامه اجرایی ماده  24ماده  2کمیته داوری مطابق شیوه نامه تبصره 

 گردد. ساختمان ارجاع می

 شامل:عملیات روکار تاسیسات مکانیکی ارایه گزارش های نظارت از زمان شروع  4-2-6-5

عملیات روکار تاسبببیسبببات الف( ارائه گزارش تخلف حین اجرا به ناظر هماهنگ کننده مبنی بر عدم انطباق 

و به محض مشبباهده اولین آثار وقوع تخلف و مغایرت  و درخواسببت  با نقشببه های اجرایی حین اجرامکانیکی 

صدور دستور اصالح توسط مرجع صدور پروانه ساختمانی و جلوگیری از ادامه کار ضمن رعایت تمهیدات ایمنی 

 قانون 33آیین نامه اجرایی ماده  27مطابق ماده 

آیین  28بایسببت مراتب مطابق ماده  تبصببره: در صببورت عدم رعایت مقررات ملی سبباختمان در حین اجرا می

 انعکاس یابدساختمان قانون به سازمان استان و مرجع صدور پروانه  33اجرایی ماده 

تایید ساختمان به ناظر هماهنگ کننده مبنی بر  عملیات روکار تاسیسات مکانیکیب( ارائه گزارش پایان مرحله 

ه های اجرایی  یا عدم تایید تمامی یا قسمتی از عملیات با نقشعملیات روکار تاسیسات مکانیکی  اجرای  انطباق

ساختمان در یک مرحله منطبق بر ماده  ساس ترتیبات  7-13اجرایی  ساختمان  و بر ا مبحث دوم مقررات ملی 

 مقرر در نظام نامه های نظارت 
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ستندات ذیربط در  شه های اجرایی، مفاد پروانه و م صورت عدم انطباق اجرا با نق صره: در  رحله از اجرا، این متب

 نمی باشدتا رفع مغایرتها وانجام اصالحات الزم قابل ارائه  "ب"گزارش مذکور در بند 

 نظارت بر نصب و راه اندازی آسانسور وپله های برقی 4-2-7

نظارت و نصببب و راه اندازی آسببانسببورهای کابلی، هیدرولیکی، پله های برقی و راهروهای متحرک  4-2-7-1

 استانداردهای اعالم شده،طبق 

 نظارت بر نصب و راه اندازی تجهیزات تفریحی مکانیکی در صورت درخواست، 4-2-7-2

 نظارت بر عملیات محوطه سازی 4-2-8

کنترل عناصر تاسیسات مکانیکی در محوطه سازی و انطباق با نقشه های اجرایی معماری و سازه با  4-2-8-1

 اطالع ناظر معماری

ساس ترتیبات مقرر کنتر 4-2-8-2 سازی بر ا ساختمان مربوط به عملیات محوطه  ل و تایید دفترچه اطالعات 

 در نظام نامه نظارت

 پایان عملیات ساختمانی 4-2-9

 تهیه شده توسط مجریکه موجود  با وضع تاسیسات مکانیکینقشه های چون ساخت  انطباق تایید 4-2-9-1

 است.

 اجرایی و مقررات ملی ساختمان الزامی می باشد. نقشه چون ساخت با نقشه های انطباق یا مغایرت قید

 ارایه گزارش های نظارت از زمان جمع آوری کارگاه شامل: 4-2-9-2

الف(ارائه گزارش تخلفات ساختمان به ناظر هماهنگ کننده مبنی بر عدم انطباق اجرای ساختمان با نقشه های 

آیین  28ماده  در حین اجرا میبایسببت مراتب مطابق قررات ملی سبباختمانعدم رعایت م در صببورتاجرایی و 

 انعکاس یابد.مرجع صدور پروانه و سازمان استان قانون به  33اجرایی ماده 

 عملیات پایان باشببد و ارائه گزارش تخلف حین اجراقالب گزارش  می بایسببت در الفارائه گزارش بند تبصببره: 

 باشد. امکان پذیر نمی قانون 33آیین اجرایی ماده  28ب ماده مراتساختمانی تا تعیین تکلیف 
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ساختمان به ناظر هماهنگ کننده گزارش پایان ب(ارائه  ساختمانانطباق  مبنی بر تاییدعملیات اجرایی   اجرای 

شه های اجرایی سات مکانیکی و با نق سی ساختمان، منطبق بر ماده  تا مبحث دوم مقررات  7-13مقررات ملی 

 بر اساس ترتیبات مقرر در نظام نامه های نظارتملی ساختمان و 

با سایر ناظران مبنی بر انطباق ساختمان  تاسیسات مکانیکی همزمانتهیه گواهی پایان کار در بخش  4-2-9-3

گواهی امضاء در  مقررات ملی ساختمان، فنی ضمیمه آن وبا مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات 

 دفترخانه اسناد رسمی و ارائه به سازمان استان جهت صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان

ساختمان مربوط به پایان عملیات اجرایی به فنی  دفترچه اطالعات چک لیست و مفاد کنترل و تایید 4-2-9-4

 نظارت اس ترتیبات مقرر در نظام نامهی ساختمان بر اسمنظور صدور شناسنامه فنی و ملک

 توضيح:

  عالوه بر گزارش های مرحله ای عملیات سببباختمانی، ناظران مکلفند در دوره نظارت بر عملیات اجرایی

ساختمانی که تحت نظارت آن ها احداث می شود از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه 

صورت درخواست  و نقشه ها و محاسبات فنی پیوست آن و رعایت مقررات ملی ساختمان نظارت نموده و در

ستان، گزارش صاحب کار را بر این مبنا تنظیم و وضع موجود ، مراجع صدور پروانه ساختمان و یا سازمان ا

 ارایه نمایند.

 ایمنی، هرگاه ناظران در دوره نظارت با هر گونه تخلف از جمله عدم رعایت اصببول فنی، عدم رعایت اصببول 

و یا عدم انطباق عملیات اجرا با نقشه های مصوب ازی شهرس، عدم رعایت اصول و محیط زیستی بهداشتی

ساختمان تخلفی برخورد نمایند باید  ساختمانی  مبنی بر را مراتبو مندرجات پروانه احداث  توقف عملیات 

مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان و یا دفاتر  انعکاس تا ایشان موضوع را به ناظر هماهنگ کننده

ناظر هماهنگ کننده یا مراجع  کند و در صببورت عدم اقدام موثر توسببطمورد( اعالم  نمایندگی آن )حسببب

 مربوط، ناظر میبایستی از کمیته داوری سازمان درخواست پیگیری نماید.

 ،ات برقی در مرحله اجرای ستاسیسات مکانیکی و تاسی انجام هرگونه تغییر در نقشه ها اعم از معماری، سازه

و یا مهندس دیگری با  در پروژهصببالحیت  دارایمهندس طراح صبباحب کار و د سبباختمان منوط به تأیی

که ثبت کار در ظرفیت ایشببان و  خواهد بود. به عنوان مهندس جایگزین در همان پروژه تخصببص مشببابه

در صببورتی که این تغییرات بنا به تشببخیص  الزامی می باشببد.سبباختمان معرفی به مرجع صببدور پروانه 

تی با مفاد مندرج در پروانه سبباختمان و مقررات ملی سبباختمان داشببته باشببد موارد به مهندس ناظر مغایر
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منعکس و در صببورت موافقت مرجع صببدور پروانه و تایید نقشببه ها توسببط سبباختمان مرجع صببدور پروانه 

 سازمان استان و اعالم رسمی آن قابل اعمال خواهد بود.

  الزامی می باشبببد. خدمات خاص و خدمات امیالزخدمات نظارت بر اجرای سببباختمان شبببامل خدمات  ،

ساختمانی ست که نظارت بر اجرای عملیات  شه ها و منطبق بر  خدماتی ا صات مندرج در پروانه و نق شخ م

محاسبببات فنی پیوسببت آن و مقررات ملی سبباختمان اسببت. لذا آن بخش از خدماتی که خارج از خدمات 

الزحمه آن جداگانه با و حقمی باشد  خاص شود، خدماتدرخواست می  صاحب کار() کارفرماتوسط  الزامی

 پرداخت خواهد شد. صاحب کارتوسط  توافق و صاحب کار

  در صورتی که نظارت کارهای ساختمانی به دالیلی خارج از قصور ناظران حقیقی نیاز به زمان بیش از زمان

مدت قرارداد تمایلی به تمدید قرارداد اعالم شبببده در قرارداد داشبببته باشبببد و ناظر بنا به دالیلی در پایان 

نداشببته باشببد موظف اسببت حداک ر دو ماه مانده به پایان مدت قرارداد مراتب را به ناظر هماهنگ کننده، 

صاحب کار، سازمان استان، و مرجع صدور پروانه اطالع دهد و در صورت تایید دالیل و اظهارات ناظر توسط 

ضعیت کار در  ستان گزارش و صدور پروانه سازمان ا ستان و مرجع  سازمان ا مقطع پایان مدت قرارداد را به 

اعالم نماید. در این حالت ناظر مسببئولیتی نسبببت به کارهایی که بعد اتمام قرارداد انجام می شببود نخواهد 

ساختمانی تا معرفی ناظر جدید  صدور پروانه موظف به توقف عملیات  صاحب کار، مجری، مرجع  شت. و  دا

 .ن استان خواهند بودتوسط سازما
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 خدمات مهندسی تاسیسات برقی -5

 خدمات طراحی تاسیسات برقی -5-1

 تعریف طرح و مطالعات پایه 5-1-1

و مهندس معمار تهیه کننده طرح برای آگاهی از طرح معماری و  صبباحب کارمذاکره و تبادل نظر با  5-1-1-1

 و نیازهای تأسیسات برقی طرح. صاحب کارخواست های 

            بررسببی طرح معماری تهیه شببده توسببط مهندس طراح معمارو تأسببیسببات و تجهیزات مکانیکی و  5-1-1-2

صر مختلف طرح از  صوب به منظور تحلیل مقدماتی عنا شه های معماری م شنهادی منعکس در نق سازه ای پی

 لحاظ عوامل موثر در تعیین سامانه های تاسیسات برقی طرح و نقشه های اجرایی

 تحلیل شاخص های بستر طرح 5-1-2

بازدید از محل ملک و بررسی امکانات تأمین نیازهای تأسیساتی مانند برق، تلفن، اینترنت و دسترسی  5-1-2-1

 به شبکه های برق رسانی

، شهرداری، ناظر شهرسازی و معماریبررسی وضعیت بستر طرح از جمله مجموعه ضوابط و مقررات  5-1-2-2

 مان و معیارهای مؤثر در محاسبات فنی و تهیه طرح تأسیسات برقی.بر احداث ساخت

بررسببی ویژگی های اقلیمی بسببتر طرح از جمله میزان و تغییرات بارندگی و رطوبت هوا، وضببعیت  5-1-2-3

تابش آفتاب در فصول مختلف، مشخصات الیه های خاک و تراز سطح آب زیرزمینی و حسب مورد سایر شاخص 

 ر محاسبات فنی و تهیه طرح تأسیسات برقی.های مورد نیاز د

سی 5-1-2-4 ستر طرح از جمله  برر سعه های آتی ب شهری موجود و تو ضعیت خدمات  اطالعات مربوط به و

 اینترنت و مخابراتی، شبکه های برق، تلفن

 عوامل موثر در اجرای طرح 5-1-3

 تجهیزات و عناصر تاسیسات برقی.بررسی طرح، تهیه گزارش فنی و تعیین نیازهای تأسیسات،  5-1-3-1



 

69 
 

همکاری با مهندس معمار تهیه کننده طرح برای تعیین گروه بندی سبباختمان از نظر میزان صببرفه  5-1-3-2

 جویی در مصرف انرژی

مطالعه و بررسی برای انتخاب و توجیه عناصر و نوع تأسیسات و تجهیزات برقی مناسب طرح از جمله  5-1-3-3

سادگی کاربردی، انطباق با ویژگیه سطح فن آوری، قابلیت صالح و نیروی کارماهر،  سی برای طرح، م ستر ای د

تعمیرات، اتصال به شبکه های زیرساخت و همچنین توجیه اقتصادی، سرعت  طرح معماری، امکانات نگهداری،

 اجرای کار و سایر عوامل مؤثر

 معیارهای مؤثر در تهیه طرح 5-1-4

کمییت و کیفیت مورد نیاز طرح از لحاظ عناصببر تأسببیسببات و تجهیزات  تعیین نوع و شبباخص های 5-1-4-1

 برقی بر اساس پیشنهادات مهندس طراح معمار ونتایج به دست آمده از مراحل قبل

شه های  5-1-4-2 صورت عناوین نق سبات فنی مربوط به تجهیزات برقی مورد نیاز طرح، همچنین تدوین  محا

 ،اجرائی

سری گزا 5-1-4-3 شده از ردیف های فوق به ارائه یک  شتمل بر نتایج اخذ  سری به  صاحب کاررش م و دو 

 طراح هماهنگ کننده جهت بررسی و تأیید به شرح زیر:

 پیش بینی اولیه داکت های تاسیسات برقی ضروری

 انتخاب مناسب سیستم اعالن حریق

 انتخاب مناسب سیستم آنتن مرکزی

 حفاظت و کنترلبررسی سیستم توزیع برق، تجهیزات، وسایل 

 بررسی نحوه تامین برق مورد نیاز، تابلوهای برق اصلی و مشاعات ساختمان

 و مهندس طراح معمار صاحب کارپیشنهاد سیستم )های( روشنایی و نورپردازی نما به 

 ، فاکس، تلکس و شبکه های مخابراتیپیشنهاد سیستم )های( پریزهای برق، تلفن

 خطر پیشنهاد نوع سیستم صوتی و اعالم

 پیشنهاد نحوه تامین برق سیستم های برق اضطراری و ایمنی
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 پیشنهاد نحوه تامین برق سیستم های تغذیه دستگاه های حرارتی و برودتی

 پیشنهاد نوع سیستم اتصال زمین

 پیشنهاد نوع سیستم هوشمند، کنترل و پایش از راه دور ساختمان

 توضيح:

معیارهای تعیین شببده باید منطبق بر مقررات ملی سبباختمان باشببد. خدمات ارایه شببده تا این مرحله باید طی 

و طراح هماهنگ کننده، مورد توافق قرار گیرد و روند محاسببات فنی و تهیه  صباحب کارصبورتجلسبه کتبی با 

 یافت نقشه های اجرایی تاسیسات برقی با اتکاء بر معیارهای مذکور ادامه خواهد

 محاسبات فنی و تهیه نقشه های اجرایی 5-1-5

پس از ارایه نقشببه های معماری مصببوب تهیه شببده توسببط مهندس معمار طرح، محاسبببات فنی و نقشببه های 

صل  ضوع ف ساختمان مو شت از دفترچه اطالعات  شماره ه ساس مندرجات جدول  سات برقی، بر ا سی اجرایی تا

 اسببتاندارد اجرای و نظارت برطراحی اجرایی وشببیوه نامه مانشببشببم پیوسببت مبحث دوم مقررات ملی سبباخت

توسط مهندس  نیرو وزارت اجرایی مقررات و ساختمان ملّی مقررات مباحث اساس اماکن بر کلیه برق تاسیسات

 طراح تاسیسات برقی به شرح زیر تهیه می شود.

 محاسبات فنی، تحلیل و طراحی تاسیسات و تجهیزات برقی شامل: 5-1-5-1

 تکمیلی نامه آئین مفاد رعایت جهت) تأسبببیسبببات مکانیکی مهندس طراح نظر اخذ با نیاز مورد قدرت رآوردب

 کار و ارائه گزارش برآورد برق مورد نیاز به صاحب (برق تعرفه های

 برق شبکه حریم رعایت نظر از ساختمان وضعیت بررسی

در صورت نیاز به تغییرات در طراحی معماری ) به دلیل واگذاری پست و یا رفع حریم شببببکه ببببرق ( تبصره: 

 و با هماهنگی طراح هماهنگ کننده صورت می پذیرد.طراح برق،  توسط مهندسموارد اصالحی توزیع مربوطه 

 نورپردازی نما روشنایی فضاهای مختلف از جمله راهروها، البی، واحدها، بخش های مشاع ساختمان و

 مدار پریزهای برق

 مدارهای روشنایی
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 افت ولتاژ و سایزینگ کابلها

 تابلوها و تجهیزات حفاظتی

 سیستم اتصال زمین

 دیماند برق مورد نیاز

 سیستم صوتی

 سیستم اعالن حریق

 اتصال کوتاه و تعیین فیوزهای مربوطه و کلید محتفظت از جان

 آنتن مرکزی

 دیزل ژنراتورمنابع برق اضطراری و ایمنی مانند 

 بانک خازنی

 مدارک و دفترچه محاسبات فنی شامل: 5-1-5-2

ویژگی هبای سبببباختمبان از نظر نوع بهره برداری، محبل اجرا، میزان مصبببرفی و ببار برقی مورد نیباز  -

 ساختمان)دیماند(

 اسبات سیستم اتصال زمینفرضیات و مطالعات انجام شده در مورد مقاومت خاک، برای مح -

 مباحث و آیین نامه های مورد استفاده برای طراحی -

 ویژگی های مصالح و تجهیزات مورد استفاده در ساختمان از قبیل سیم ها و کابل ها و تجهیزات برقی -

 نقشه های اجرایی شامل: 5-1-5-3

 های روشناییب سیستم

 های روشنایی ایمنیب سیستم

 رقب سیستم پریزهای ب

 ها، آسانسور و ژنراتور اضطراریها از جمله تأسیسات حرارتی و برودتی، الکتروپمپهای تغذیه دستگاهب سیستم

 ب تابلو کنتور
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 ب تابلو مشاعات

 ب تابلوهای فرعی

 ب تابلو آسانسور

 ب سیستم اتصال به زمین

 اصلی و اضافی بندی ب سیستم هم

 ب سیستم اعالن حریق

 لکس، فیبر نوری و اینترنتب سیستم تلفن، فاکس، ت

 ب سیستم مکالمه و دربازکن و زنگ اخبار

 های تهویه و تخلیه هوا، اگزوست فنرسانی به سیستمب برق

 ب رایزر دیاگرام نیرورسانی

 ب رایزر دیاگرام سیستم اعالم حریق

 ب رایزر دیاگرام سیستم تلفن و اینترنت

 ب رایزر دیاگرام سیستم مکالمه و دربازکن

 های روشنایی اضطراریسیستم -

 ب سیستم پریزهای اضطراری

 ب سیستم آنتن مرکزی تلویزیون و ماهواره

 ب رایزر دیاگرام سیستم آنتن مرکزی و ماهواره

 ب رایزر دیاگرام سیستم صوتی و اعالم خطر

 ب سیستم صوتی و اعالم خطر

 نشانب  سیستم تلفن آتش

 ساختمان ب  سیستم های هوشمند و کنترل از راه دور
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 خدمات خاص 5-1-6

در طراحی و تهیه نقشه های اجرایی تاسیسات  "الزامی خدمات"خدمات تعریف شده تا این مرحله، به عنوان 

سات برق تهیه کننده طرح، ارایه می  سی سط مهندس تا شهری )متعارف( بوده که تو ساختمان های  برقی در 

 خدمات"خدمات الزامی( آورده نشببده اسببت، تحت عنوان بخش سببته از خدماتی که تا این مرحله )گردد.آن د

ارچوب و در چ صببباحب کارنظیر موارد زیر ارائه می شبببود. این خدمات با توافق مهندس طراح برق و  "خاص

 قابل ارایه می باشد. با تعیین حق الزحمه جداگانه قرارداد خصوصی

 و زمانی در تنظیم برنامه طرح تاسیسات برقیبررسی و تعیین حدود تأثیر برخی عوامل از جمله مالی  5-1-6-1

ارایه برنامه زمان بندی اولیه اجرای طرح بر اسبباس ضببروریات فنی و موارد منعکس در نقشببه های  5-1-6-2

 اجرایی تاسیسات برقی

 برآورد اولیه اقتصادی اجرای طرح تاسیسات و تجهیزات برقی 5-1-6-3

 ائی تاسیسات برقی به تفکیک سرفصل های کلی مربوطه.محاسبه مقادیر و هزینه کارهای اجر 5-1-6-4

تهیه برنامه زمان بندی و مرحله بندی کلی اجرای تاسببیسببات برقی طرح با توجه به هماهنگی های  5-1-6-5

 ضروری با برنامه زمان بندی و مراحل احداث ساختمان

              ه مورد درخواسبببت خدمات مهندسبببی مازادی که برای تهیه طرح معماری سببباختمان های ویژ 5-1-5-6

 است صاحب کار

 ارائه گزارش نهایی 5-1-7

مهندس طراح برق باید نقشببه های اجرایی تاسببیسببات برقی را منطبق بر مقررات ملی سبباختمان تهیه نموده و 

ساختمان را بر فنی جداول دفترچه اطالعات  ست مبحث دوم مقررات ملی  شم پیو ش صل  ضوع ف ساختمان مو

ساس نظام  سخه به طراح هماهنگ کننده به ا سه ن سات برق تکمیل و تایید نموده و در قالب  سی نامه طراحی تا

 منظور اخذ تاییدیه سازمان تحویل نماید.

 

 

 توضيح:
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سه کتبی با  صورتجل شه های اجرایی تا این مرحله باید طی  سبات فنی و نق و طراح هماهنگ  صاحب کارمحا

کننده مورد توافق قرار گیرد. تایید نقشه های اجرایی تاسیسات برقی و گزارش ذیربط توسط سازمان، به منزله 

سبات فنی و  شده در محا سئولیت حسن انجام خدمات ارائه  ست م شد. بدیهی ا پایان خدمات این مرحله می با

سایر رشته ها بر تهیه نقشه های اجرایی با مهندس تاسیسات برقی تهیه کن نده طرح بوده و ایجاد هماهنگی با 

 عهده طراح هماهنگ کننده می باشد.

 

 خدمات نظارت تاسیسات برقی 5-2

 بررسی مقدماتی و اعالم آمادگی 5-2-1

 انجام ترتیبات قانونی به منظور شروع فرآیند نظارت بر اساس نظام نامه های نظارت 5-2-1-1

ساس مقررات ملی همکاری در تنظیم برن 5-2-1-2 ساختمان با ناظر هماهنگ کننده بر ا امه نظارت بر احداث 

 ساختمان و نقشه های اجرایی مصوب.

 کارفرما )سبببازنده( و مجری مذاکره با ناظر هماهنگ کننده به منظور کسبببب اطالع از برنامه های 5-2-1-3

 به شرح ذیل: برای احداث ساختمان و دریافت اسناد و مدارک)صاحب کار( 

( شامل: ضوابط ه توسط مرجع صدور پروانه ساختمانناظر بر احداث ساختمان )صادر تصویرمدارک رسمی الف(

 دستور تهیه نقشه و مقررات، تذکرات و

یک نسببخه از نقشببه معماری مصببوب مرجع صببدور پروانه سبباختمانی و یک نسببخه از نقشببه های اجرایی ( ب

 ها(مان استان) ویا سی دی از نقشهرقی تایید شده توسط سازمعماری، سازه، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات ب

)موضوع بند ب( مورد تاسیسات برقیج( سایر مدارک و گزارشها و نقشه هایی که برای تهیه نقشه های اجرایی 

 استناد قرار گرفته اند. 

ستر اجرای طرح از جمله شرایط 5-2-1-4 بوم و اقلیم،  بازدید محلی برای کسب اگاهی از وضعیت و موقعیت ب

سات ز سی سات موجود در زمین، تا سی ستحدثات، تأ ست محیطی، م ساحت، آثار زی سایگی، م یر واحدهای هم

 و حرایم تاسیساتی.بنایی، نحوه دسترسی به آن ها 

 شامل:انجام ترتیبات قانونی به منظور شروع فرآیند  5-2-1-5
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جهت تبادل نظر مقدماتی با سایر مهندسان مشارکت در جلسه ای که توسط ناظر هماهنگ کننده 5-2-1-5-1

تعیین شده برای نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی در ارتباط با مراحل و موارد نیاز به  (سازنده)ناظر و مجری

هماهنگی های ضروری نظارتی و نحوه ارتباط مستمر و اطالع رسانی و تنظیم صورتجلسه مشترک که قالب آن 

 می گردد.در نظام نامه نظارت مشخص 

 بررسی کامل نقشه های اجرایی به منظور رفع ابهامات و تعیین قابلیت اجرا به شرح ذیل: 5-2-1-5-2

ساختمان در منطقه  ضوابط عمومی ناظر بر احداث  الف( بررسی انطباق نقشه های اجرایی معماری با مقررات و 

 احداث ساختمان در بسترطرح و همچنین مقررات و ضوابط خاص منعکس شده در دستور تهیه نقشه برای

ب( بررسی کفایت اطالعات منعکس شده در نقشه های اجرایی معماری برای احداث ساختمان به منظور نظارت 

 بر حسن اجرای ساختمان بر اساس موارد مندرج در شرح های خدمات ذیربط.

رایی سازه و همچنین با ج(بررسی هماهنگی های ضروری و انطباق نقشه های اجرایی معماری با نقشه های اج

نقشه های اجرایی تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی با مشارکت سایر مهندسان ناظر در جلسه مقرر در بند 

3-2-1-3 

: در صورت عدم تطابق نقشه های اجرایی، یا عدم کفایت اطالعات ضروری موضوع بندهای الف و ب و 1تبصره 

شه های ذی سط مهندس ج مهندس ناظر هماهنگ کننده نق شده تو ربط را همراه با گزارش توجیهی فنی تهیه 

صالح به مهندس تهیه کننده نقشه های صاحب کار برای تکمیل و ا مزبور ارجاع  ناظر با تخصص مربوط توسط 

. بعد از تکمیل نقشبه ها توسبط مهندس مربوطه بر اسباس موارد منعکس در بندهای الف و ب و ج خواهد نمود

 سط مهندسان ناظر مجدداً مورد بررسی و بازبینی قرار خواهد گرفت.نقشه های ذیربط تو

صره سئولیت تکمیل 2تب شه های اجرایی در هر ، : م ساختمان و رفع نواقص نق صالح در فرآیند اجرای  تغییر و ا

مگر اینکه صاحب کار از طریق رسمی طراح معمار جایگزین می باشد نقشه ها طراح  شرایطی به عهده مهندسان

 ومراتب به تایید مراجع مذکور برسد.صالحیت را به سازمان و مرجع صدور پروانه ساختمانی معرفی  صاحب

صاحبکار و مهندسان طراحبروز اختالف میان مهندسان ناظر  : در صورت3تبصره  و مجری بعنوان نماینده فنی 

شه ها و ساختمان و یا عدم کفایت نق شه ها با مقررات ملی  صوص عدم تطابق نق سط  در خ عدم رفع اختالف تو

مبحث دوم مقررات  4-16ناظر هماهنگ کننده بنا به درخواسبببت هر یک از طرفین کمیته داوری مقرر در بند 

 ملی ساختمان به موضوع رسیدگی و نظر کمیته داوری برای طرفین قطعی و الزم االجراست.

 د(تایید و پذیرش نقشه های اجرایی
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در تأیید و پذیرش نقشبببه های اجرایی محدود به موارد منعکس در  : حد مسبببئولیت مهندس ناظر 4تبصبببره 

قشببه های ذیربط خواهد بود، بندهای الف و ب و ج و نهایتاً موارد قابل تشببخیص از طریق اطالعات منعکس بر ن

کننده نقشببه های مزبور نخواهد بود. بدیهی اسببت تایید و پذیرش رافع مسببئولیت مهندسببان طراح تهیه  این

ر در کلیه مراحل نظارتی سببباختمان نیز می تواند مراتب مذکور در بندهای الف ، ب و ج را مورد مهندس ناظ

 رسیدگی قراردهد.

ساختمان 5-2-1-6 سی برنامه زمانی اجرای  شارکت در برر شه و جزئیات تجهیز کارگاه ارائه  همکاری و م و نق

ن با هماهنگی ناظر هماهنگ کننده با و تنظیم برنامه نظارت بر احداث سبباختما (سببازندهشببده توسببط مجری )

ضمیمه  ستندات  سایر م شه های اجرایی و  صوب و نق شه های معماری م ساختمان و نق توجه به مقررات ملی 

 .پروانه ساختمانی

اعالم آمادگی برای نظارت بر احداث سبباختمان مورد نظر به همراه ارائه برنامه تنظیم شببده نظارت و   5-2-1-7

ستان و مرجع  برگه تعهد نظارت و سازمان ا ساس ترتیبات نظام نامه نظارت و ارائه به  ضروری بر ا ضا اوراق  ام

 صدور پروانه و مهر و امضای پروانه ساختمان

ساختمان 5-2-1-8 سنامه فنی  شنا ساختمان از جمله تأیید   صدور تأییدیه های مندرج در قانون پیش فروش 

 (1389فروش ساختمان مصوب قانون پیش  22ماده موضوع مرتبط با صالحیت )

 شروع عملیات ساختمانی-5-2-2

با  و اجرای چاه ارت ابالغ دسببتور جمع آوری انشببعابات برق، تلفن، قبل از زمان تخریب و گودبرداری 5-2-2-1

 با اطالع ناظر هماهنگ کننده، صاحب کارتوجه به نقشه های اجرایی تاسیسات برقی به مجری و 

رعایت نکات ایمنی و حفاظت در رابطه با سببباختمان موضبببوع قرارداد و سبببایر  ابالغ دسبببتور کار 5-2-2-2

در کارگاه  تاسبببیسبببات برقیمسبببتحدثات اطراف ملک مذکور و کارگران و رهگذران، مرتبط با عملیات اجرایی 

ساختمانی با توجه به مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان و آیین نامه حفاظت کارگاههای ساختمانی مصوب 

ناظر هماهنگ کنندهوزا با اطالع  عاون و رفاه اجتماعی به مجری و کارفرما صببباحب کار  باالخص  رت کار، ت

صورت عدم  ستور کار مذکور به اداره کار و تعاون رفاه اجتماعی .رعایت نکات ایمنیدر شتی از د ست رونو الزم ا

 منطقه، مرجع صدور پروانه و سازمان استان تحویل گردد.
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ضا5-2-2-3 ساختمانی با  ی مجوزمهر و ام جع مر به جهت ارائههماهنگی ناظر هماهنگ کننده شروع عملیات 

 صدور پروانه ساختمان و سازمان استان

 نظارت بر عملیات پی سازی 5-2-3

کنترل عناصر تاسیسات برقی در پی سازی و انطباق با نقشه های اجرایی تاسیسات برقی و مکانیکی،  5-2-3-1

 معماری و سازه.

هماهنگی با ناظر هماهنگ کننده در رابطه با کنترل وضبببعیت، موقعیت مکانی و ارتفاعی، کیفیت  5-2-3-2

نصب عناصر تاسیسات برقی، محل احداث چاه ارت، محل عبور کابل های ورودی به داخل ساختمان، هم بندی 

 سازه ساختمان با سیستم زمین و انطباق با نقشه های اجرایی تاسیسات برقی.

بررسی و کنترل چگونگی کارگذاری عناصر تأسیسات برقی در مرحله پی سازی بر اساس نقشه های  5-2-3-3

 اجرایی معماری، سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی و مقررات ملی ساختمان با هماهنگی ناظر هماهنگ کننده،

ات پی سببازی بر دفترچه اطالعات سبباختمان مربوط به عملی چک لیسببت ها و مفاد کنترل و تایید 5-2-3-4

 اساس ترتیبات مقرر در نظام نامه مصوب.

سمتی از عملیات اجرایی  5-2-3-5 سازی مبنی بر تایید یا عدم تایید تمامی یا ق ارایه گزارش پایان مرحله پی 

 ساختمان بر اساس ترتیبات مقرر در نظام نامه مصوب

شببباهده به مجری به عنوان نماینده فنی حین اجرا در زمان م پی سبببازی ابالغ مغایرتهای و تخلفات 5-2-3-6

صاحب کار تعیین فرصت مناسب جهت اصالح و در صورت عدم تمکین گزارش تخلف به ناظر هماهنگ کننده 

 .با ذکر دلیل و درخواست رفع اختالف نظر از ناظر هماهنگ کننده

سط هریک از نا ضوع تو سط ناظرهماهنگ کننده مو صورت عدم رفع اختالف تو صره : در  ظران یا مجری به تب

مبحث دوم مقررات ملی  4-16بند  33آیین نامه اجرایی ماده  24ماده  2مطابق شیوه نامه تبصره  کمیته داوری

 گردد. ساختمان ارجاع می

 گزارش های نظارت از زمان شروع اجرای پی سازی شامل: ارایه 5-2-3-7

با نقشه های اجرایی حین  پی سازیارائه گزارش تخلف حین اجرا به ناظر هماهنگ کننده مبنی بر عدم انطباق 

ست صدور دستور  اجرا و به محض مشاهده اولین آثار وقوع تخلف و مغایرت قبل از ت بیت و بتن ریزی و درخوا
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ساختمانی و جلوگیری از ادامه کار  صدور پروانه  صالح توسط مرجع  مطابق ماده رعایت تمهیدات ایمنی  ضمنا

 قانون 33آیین نامه اجرایی ماده  27

آیین  28ماده  بایسببت مراتب مطابق در حین اجرا می عدم رعایت مقررات ملی سبباختمان در صببورت تبصببره:

 انعکاس یابد ساختمان مرجع صدور پروانهو سازمان استان قانون به  33اجرایی ماده 

 جرای اسکلت و سقفنظارت بر عملیات ا  5-2-4

سقف از جمله مجاری تاسیسات برقی و و کنترل ملزومات عناصر تاسیسات برقی در اسکلت و سقف  5-2-4-1

 و انطباق با نقشه های اجرایی تاسیسات مکانیکی و برقی، معماری و سازه. هم بندی

تاسیسات عمومی و  بررسی و کنترل چگونگی کارگذاری عناصر تأسیسات برقی، مجاری و محل های 5-2-4-2

شه های  شنایی و اعالم حریق با توجه به نق سقف، لوله گذاری مدارات رو سکلت و  سور در مرحله اجرای ا سان آ

ان با هماهنگی ناظر اجرایی تأسببیسببات برقی، معماری، سببازه، و تاسببیسببات مکانیکی و مقررات ملی سبباختم

 هماهنگ کننده

سببباختمان مربوط به عملیات اجرای فنی دفترچه اطالعات  چک لیسبببت ها و مفاد کنترل و تایید 5-2-4-3

 اسکلت و سقف بر اساس ترتیبات مقرر در نظام نامه مصوب.

ارایه گزارش پایان مرحله اجرای اسببکلت و سببقف مبنی بر تایید یا عدم تایید تمامی یا قسببمتی از  5-2-4-4

 بعملیات اجرایی ساختمان بر اساس ترتیبات مقرر در نظام نامه مصو

سقف های و تخلفات ابالغ مغایرت 5-2-4-5 سکلت و  شاهده به مجری به عنوان نماینده  ا حین اجرا در زمان م

صورت عدم تمکین گزارش تخلف به ناظر هماهنگ  صالح و در  سب جهت ا صت منا صاحب کار تعیین فر فنی 

 .کننده با ذکر دلیل و درخواست رفع اختالف نظر از ناظر هماهنگ کننده

صره :  سط هریک از ناظران یا مجری به تب ضوع تو سط ناظرهماهنگ کننده مو صورت عدم رفع اختالف تو در 

مبحث دوم مقررات ملی  4-16بند  33آیین نامه اجرایی ماده  24ماده  2مطابق شیوه نامه تبصره  کمیته داوری

 ساختمان ارجاع میگردد.

 و سقف شامل: گزارش های نظارت از زمان شروع اجرای اسکلت ارایه 5-2-4-6
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با نقشه های اجرایی  اسکلت و سقفارائه گزارش تخلف حین اجرا به ناظر هماهنگ کننده مبنی بر عدم انطباق 

شاهده اولین آثار وقوع تخلف و مغایرت قبل از ت بیت و بتن ریزی  سقف هاحین اجرا و به محض م  ستون ها و 

س صدور پروانه  سط مرجع  صالح تو ستور ا صدور د ست  ضمن رعایت اختمانی و جلوگیری از ادامه کار و درخوا

 قانون 33آیین نامه اجرایی ماده  27مطابق ماده تمهیدات ایمنی 

آیین  28ماده  در حین اجرا میبایسببت مراتب مطابق عدم رعایت مقررات ملی سبباختمان در صببورت تبصببره:

 انعکاس یابدساختمان مرجع صدور پروانه و سازمان استان قانون به  33اجرایی ماده 

 نظارت بر عملیات توکار تاسیسات برقی 5-2-5

سیساتی در سقف ها، داکت ها و دیوارها و انطباق با نقشه  5-2-5-1 کنترل کیفیت و نحوه نصب بست های تا

 های اجرایی تاسیسات برقی و مکانیکی، معماری و سازه.

نصب و کارگذاری اجزای تاسیسات برقی و کنترل و تایید وضعیت، موقعیت مکانی و ارتفاعی، کیفیت  5-2-5-2

لوله گذاری مدارات از جمله برای روشبببنایی، پریز برق، تلفن، دربازکن، زنگ اخبار، آنتن مرکزی، اعالم حریق، 

ضطراری،  سور، پلکان برقی و هرگونه باالبر، برق ا سان ستم های تغذیه حراراتی و برودتی، تغذیه موتورخانه آ سی

ستم توزیع برق و تج شمند و انطباق با سی ستم هو سی صوتی،  ستم  سی ستم زمین،  سی               یزات تابلوهای برق؛ 

 نقشه های اجرایی تاسیسات برقی، مکانیکی، معماری و سازه.

ساختمان مربوط به عملیات سفت کاری بر  فنی دفترچه اطالعات چک لیستها و مفاد کنترل و تایید 5-2-5-3

 نامه مصوب.اساس ترتیبات مقرر در نظام 

ارایه گزارش پایان مرحله سفت کاری مبنی بر تایید یا عدم تایید تمامی یا قسمتی از عملیات اجرایی  5-2-5-4

 ساختمان بر اساس ترتیبات مقرر در نظام نامه مصوب

سات برقی های و تخلفات ابالغ مغایرت 5-2-5-5 سی شاهده  و موتورخانه عملیات توکار تا حین اجرا در زمان م

مجری به عنوان نماینده فنی صاحب کار تعیین فرصت مناسب جهت اصالح و در صورت عدم تمکین گزارش  به

 .تخلف به ناظر هماهنگ کننده با ذکر دلیل و درخواست رفع اختالف نظر از ناظر هماهنگ کننده

سط هریک از ناظران یا  ضوع تو سط ناظرهماهنگ کننده مو صورت عدم رفع اختالف تو صره : در  مجری به تب

مبحث دوم مقررات ملی  4-16بند  33آیین نامه اجرایی ماده  24ماده  2مطابق شیوه نامه تبصره  کمیته داوری

 گردد. ساختمان ارجاع می
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 شامل: عملیات توکار تاسیسات برقی و موتورخانهگزارش های نظارت از زمان شروع  ارایه 5-2-5-6

و  عملیات توکار تاسیسات برقیماهنگ کننده مبنی بر عدم انطباق الف( ارائه گزارش تخلف حین اجرا به ناظر ه

و درخواسببت  ه اولین آثار وقوع تخلف و مغایرتبا نقشببه های اجرایی حین اجرا و به محض مشبباهد موتورخانه

ضمن رعایت تمهیدات ایمنی صدور دستور اصالح توسط مرجع صدور پروانه ساختمانی و جلوگیری از ادامه کار 

 قانون 33آیین نامه اجرایی ماده  27ده مطابق ما

آیین  28ماده  بایسببت مراتب مطابق در حین اجرا می عدم رعایت مقررات ملی سبباختمان در صببورت تبصببره:

 انعکاس یابدساختمان مرجع صدور پروانه و سازمان استان قانون به  33اجرایی ماده 

سبباختمان به ناظر هماهنگ کننده  و موتورخانه عملیات توکار تاسببیسببات برقیگزارش پایان مرحله ب( ارائه 

مبحث  7-13مرحله منطبق بر ماده  یا دو در یک  با نقشببه های اجرایی اجرای سببقف ها تایید انطباقمبنی بر 

 بر اساس ترتیبات مقرر در نظام نامه های نظارتو دوم مقررات ملی ساختمان 

ستندات ذیربط در این  شه های اجرایی، مفاد پروانه و م صورت عدم انطباق اجرا با نق صره: در  رحله از اجرا، متب

 نمی باشدتا رفع مغایرتها وانجام اصالحات الزم قابل ارائه  "ب"گزارش مذکور در بند 

 نظارت برعملیات روکار تاسیسات برقی 5-2-6

کابل کشی برای مدارات روشنایی، پریز برق، تلفن، دربازکن، زنگ کنترل نصب و اجرای سیم کشی و  5-2-6-1

اخبار، آنتن مرکزی، اعالن حریق، سیستم های تغذیه حراراتی و برودتی، تغذیه موتورخانه آسانسور، پلکان برقی 

صوتی و  ستم  سی ستم زمین،  سی ستم توزیع برق و تجیزات تابلوهای برق؛  سی ضطراری،  و هرگونه باالبر، برق ا

 ذیه ساختمان، سیستم هوشمند و انطباق با نقشه های اجرایی تاسیسات برقی،تغ

کنترل نصبببب و اجرای لوازم و تجهیزات روشبببنایی، کلید و پریز، ایمنی، زنگ اخبار، اعالن حریق،  5-2-6-2

حفاظتی و تجهیزات حفاظت و کنترل شبببامل فیوزها، کلیدهای خودکار و حفاظت جان، کنتاکتورها، تابلوهای 

 رق و تاسیسات روکار برقی ساختمان و انطباق با نقشه های اجرایی تاسیسات برقی،ب

کنترل، آزمایش و تسببت های اجرایی از جمله تداوم هادی مدارات تاسببیسببات برق، مقاومت عایقی،  5-2-6-3

ضافی، ترتیب فازها در جریان متناوب و ولتاژهای م بت و منفی در جریان  ستقیم، کلیدهای خودکار حفاظت ا م

صب ثابت، مراکز و  ستگاه ها، تجهیزات برقی ن تابلو های برق، راه اندازها،کنترل و اینترالک ها، لوازم حفاظتی، د

 شبکه های جریان ضعیف، سیستم زمین و انطباق با نقشه های اجرایی تاسیسات برقی
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ستها و مفاد کنترل و تایید 5-2-6-4 به عملیات نازک کاری بر  ساختمان مربوطفنی دفترچه اطالعات  چک لی

 اساس ترتیبات مقرر در نظام نامه مصوب.

ارایه گزارش پایان مرحله نازک کاری مبنی بر تایید یا عدم تایید تمامی یا قسبببمتی از عملیات   5-2-6-5

 اجرایی ساختمان بر اساس ترتیبات مقرر در نظام نامه مصوب

سات برقی  عملیات روکار های و تخلفات ابالغ مغایرت 5-2-6-6 سی شاهده به مجری به تا حین اجرا در زمان م

صورت عدم تمکین گزارش تخلف به  صالح و در  سب جهت ا صت منا صاحب کار تعیین فر عنوان نماینده فنی 

 .ناظر هماهنگ کننده با ذکر دلیل و درخواست رفع اختالف نظر از ناظر هماهنگ کننده

سط ناظرهم صورت عدم رفع اختالف تو صره : در  سط هریک از ناظران یا مجری به تب ضوع تو اهنگ کننده مو

مبحث دوم مقررات ملی  4-16بند  33آیین نامه اجرایی ماده  24ماده  2مطابق شیوه نامه تبصره  کمیته داوری

 گردد. ساختمان ارجاع می

 شامل: عملیات روکار تاسیسات برقی،گزارش های نظارت از زمان شروع  ارایه 5-2-6-7

سات برقی گزارش تخلف حین اجرا به ناظر هماهنگ کننده مبنی بر عدم انطباق الف( ارائه  سی  عملیات روکار تا

ست صدور دستور  ه اولین آثار وقوع تخلف و مغایرتبا نقشه های اجرایی حین اجرا و به محض مشاهد و درخوا

ساختمانی و جلوگیری از ادامه کار  صدور پروانه  صالح توسط مرجع  مطابق ماده دات ایمنی ضمن رعایت تمهیا

 قانون 33آیین نامه اجرایی ماده  27

آیین  28ماده  در حین اجرا میبایسببت مراتب مطابق عدم رعایت مقررات ملی سبباختمان در صببورت تبصببره:

 انعکاس یابدساختمان مرجع صدور پروانه و سازمان استان قانون به  33اجرایی ماده 

ئه  اجرای  تایید انطباقمبنی بر نازک کاری سببباختمان به ناظر هماهنگ کننده گزارش پایان مرحله ب( ارا

مبحث دوم مقررات  7-13در یک مرحله منطبق بر ماده  با نقشببه های اجرایی عملیات روکار تاسببیسببات برقی 

 بر اساس ترتیبات مقرر در نظام نامه های نظارتو ملی ساختمان  

شه صورت عدم انطباق اجرا با نق صره: در  ستندات ذیربط در این  تب رحله از اجرا، مهای اجرایی، مفاد پروانه و م

 .نمی باشدتا رفع مغایرتها وانجام اصالحات الزم قابل ارائه  "ب"گزارش مذکور در بند 
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 نظارت بر عملیات برق رسانی و روشنایی نما 5-2-7

سازی از جمله  5-2-7-1 سات برقی مربوط به نما سی صر تا شنایی، آیفون، کابل کنترل انطباق عنا تجهیزات رو

 ، تابلوها، بر اساس نقشه های اجرایی معماری، سازه و تاسیسات مکانیکی و برقیروشنایی تغذیه برق ساختمان،

ستها و مفاد کنترل و تایید 5-2-7-2 سازی بر فنی دفترچه اطالعات  چک لی ساختمان مربوط به عملیات نما 

 ب.اساس ترتیبات مقرر در نظام نامه مصو

ارایه گزارش پایان مرحله نماسببازی مبنی بر تایید یا عدم تایید تمامی یا قسببمتی از عملیات اجرایی  5-2-7-3

 ساختمان بر اساس ترتیبات مقرر در نظام نامه مصوب

حین اجرا در زمان مشببباهده به مجری به عنوان  عملیات برق رسبببانی  ابالغ مغایرتهای و تخلفات 5-2-7-5

ب کار تعیین فرصبت مناسبب جهت اصبالح و در صبورت عدم تمکین گزارش تخلف به ناظر نماینده فنی صباح

 .هماهنگ کننده با ذکر دلیل و درخواست رفع اختالف نظر از ناظر هماهنگ کننده

سط هریک از ناظران یا مجری به  ضوع تو سط ناظرهماهنگ کننده مو صورت عدم رفع اختالف تو صره : در  تب

مبحث دوم مقررات ملی  4-16بند  33آیین نامه اجرایی ماده  24ماده  2نامه تبصره  مطابق شیوه کمیته داوری

 گردد. ساختمان ارجاع می

 شامل: ،گزارش های نظارت از زمان شروع اجرای برق رسانی نما ارایه 5-2-7-6

سانی نماارائه گزارش تخلف حین اجرا به ناظر هماهنگ کننده مبنی بر عدم انطباق  شه های اجرایی  برق ر با نق

صالح توسط مرجع لین آثار وقوع تخلف و مغایرت حین اجرا و به محض مشاهده او ست صدور دستور ا و درخوا

آیین نامه اجرایی  27مطابق ماده ضمن رعایت تمهیدات ایمنی صدور پروانه ساختمانی و جلوگیری از ادامه کار 

 قانون 33ماده 

آیین  28ماده  بایسببت مراتب مطابق در حین اجرا می ملی سبباختمان عدم رعایت مقررات در صببورت تبصببره:

 انعکاس یابدساختمان مرجع صدور پروانه و سازمان استان قانون به  33اجرایی ماده 

 نظارت بر عملیات محوطه سازی 5-2-8

اری و در محوطه سازی و انطباق با نقشه های اجرایی معم روشنایی کنترل عناصر تاسیسات برقی و 5-2-8-1

 سازه با اطالع ناظر معماری
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ساس ترتیبات مقرر  5-2-8-2 سازی بر ا ساختمان مربوط به عملیات محوطه  کنترل و تایید دفترچه اطالعات 

 در نظام نامه های نظارت

 پایانی عملیات ساختمانی 5-2-9

ساخت  انطباق تایید 5-2-9-1 شه های چون  سات برقینق سی ضع تا سط مجریکه موجود  با و شده تو  تهیه 

 است.

 اجرایی و مقررات ملی ساختمان الزامی می باشد. نقشه چون ساخت با نقشه های انطباق یا مغایرت قید

 ارایه گزارش های نظارت از زمان جمع آوری کارگاه شامل: 5-2-9-2

ه های الف(ارائه گزارش تخلفات ساختمان به ناظر هماهنگ کننده مبنی بر عدم انطباق اجرای ساختمان با نقش

آیین  28ماده  بایسببت مراتب مطابق در حین اجرا می عدم رعایت مقررات ملی سبباختمان در صببورتاجرایی و 

 انعکاس یابد.ساختمان مرجع صدور پروانه و سازمان استان قانون به  33اجرایی ماده 

 عملیات پایان شباشببد و ارائه گزار تخلف حین اجراقالب گزارش  می بایسببت در الفارائه گزارش بند تبصببره: 

 باشد. امکان پذیر نمی قانون 33آیین اجرایی ماده  28مراتب ماده ساختمانی تا تعیین تکلیف 

ساختمان به ناظر هماهنگ کننده گزارش پایان ب(ارائه  ساختمانانطباق  مبنی بر تاییدعملیات اجرایی   اجرای 

شه های اجرایی سات برقی و با نق سی ساختمان، منطبق بر ماده  تا مبحث دوم مقررات ملی  7-13مقررات ملی 

 بر اساس ترتیبات مقرر در نظام نامه های نظارتساختمان 

سات برقی همزمانتهیه گواهی پایان کار در بخش  5-2-9-3 سی ساختمان با  تا سایر ناظران مبنی بر انطباق  با 

ض سبات فنی  ساختمان، میمه آن ومشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محا گواهی امضاء در  مقررات ملی 

 دفترخانه اسناد رسمی و ارائه به سازمان استان جهت صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان

سببباختمان مربوط به پایان عملیات اجرایی به  دفترچه اطالعات چک لیسبببت و مفاد کنترل و تایید 5-2-9-4

 نظارت اس ترتیبات مقرر در نظام نامهبر اس منظور صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان

 توضيح:

  عالوه بر گزارش های مرحله ای عملیات سببباختمانی، ناظران مکلفند در دوره نظارت بر عملیات اجرایی

ساختمانی که تحت نظارت آن ها احداث می شود از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه 
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و نقشه ها و محاسبات فنی پیوست آن و رعایت مقررات ملی ساختمان نظارت نموده و در صورت ساختمان 

را بر این مبنا وضع موجود ، مراجع صدور پروانه ساختمان و یا سازمان استان، گزارش صاحب کاردرخواست 

 تنظیم و ارایه نمایند.

 ایمنی، یت اصببول فنی، عدم رعایت اصببولهرگاه ناظران در دوره نظارت با هر گونه تخلف از جمله عدم رعا 

و یا عدم انطباق عملیات اجرا با نقشه های مصوب شهرسازی ، عدم رعایت اصول و محیط زیستی بهداشتی

ساختمان تخلفی برخورد نمایند باید  ساختمانی  مبنی بر را مراتبو مندرجات پروانه احداث  توقف عملیات 

مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان و یا دفاتر  موضوع راانعکاس تا ایشان  به ناظر هماهنگ کننده

ناظر هماهنگ کننده یا مراجع  کند و در صببورت عدم اقدام موثر توسببطنمایندگی آن )حسببب مورد( اعالم 

 از کمیته داوری سازمان درخواست پیگیری نماید. بایست مربوط، ناظر می

 ات برقی در مرحله اجرای ستاسیسات مکانیکی و تاسی ری، سازه،انجام هرگونه تغییر در نقشه ها اعم از معما

و یا مهندس دیگری با  در پروژهصببالحیت  دارایمهندس طراح صبباحب کار و سبباختمان منوط به تأیید 

که ثبت کار در ظرفیت ایشببان و  خواهد بود. به عنوان مهندس جایگزین در همان پروژه تخصببص مشببابه

در صببورتی که این تغییرات بنا به تشببخیص  الزامی می باشببد.اختمان سببمعرفی به مرجع صببدور پروانه 

مهندس ناظر مغایرتی با مفاد مندرج در پروانه سبباختمان و مقررات ملی سبباختمان داشببته باشببد موارد به 

مرجع صدور پروانه منعکس و در صورت موافقت مرجع صدور پروانه و تایید نقشه ها توسط سازمان استان 

 آن قابل اعمال خواهد بود.و اعالم رسمی 

  خدماتی الزامی می باشد. خدمات خاص و خدمات الزامیخدمات نظارت بر اجرای ساختمان شامل خدمات ،

مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات منطبق بر  است که نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی

ست. لذا آن بخش از خدماتی که خارج از خدمات  ساختمان ا سط الزامی فنی پیوست آن و مقررات ملی  تو

 صاحب کارالزحمه آن جداگانه با و حقخاص می باشد  درخواست می شود، خدمات  صاحب کار() کارفرما

 پرداخت خواهد شد. صاحب کارتوسط  توافق و

در صببورتی که نظارت کارهای سبباختمانی به دالیلی خارج از قصببور ناظران حقیقی نیاز به زمان بیش از زمان 

شته  شد و ناظر بنا به دالیلی در پایان مدت قرارداد تمایلی به تمدید قرارداد ندا شته با شده در قرارداد دا اعالم 

ایان مدت قرارداد مراتب را به ناظر هماهنگ کننده، صبباحب کار، باشببد موظف اسببت حداک ر دو ماه مانده به پ

سازمان استان، و مرجع صدور پروانه اطالع دهد و در صورت تایید دالیل و اظهارات ناظر توسط سازمان استان 
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صدور پروانه اعالم نماید. در این  ستان و مرجع  سازمان ا ضعیت کار در مقطع پایان مدت قرارداد را به  گزارش و

حالت ناظر مسببئولیتی نسبببت به کارهایی که بعد اتمام قرارداد انجام می شببود نخواهد داشببت. و صبباحب کار، 

مجری، مرجع صببدور پروانه موظف به توقف عملیات سبباختمانی تا معرفی ناظر جدید توسببط سببازمان اسببتان 

 خواهند بود

 

 رشته نقشه برداریخدمات   -6

  خدمات تعیین موقعیت بستر طرح   6-1

 مطالعات پایه  6-1-1

شه صاحب کار به منظورتحویل موقعیت و چهارگو مورد  ملک مذاکره و تبادل نظر با طراح معمار و هماهنگی با 

ست های مرتب صاحب کار مطابق فرمهای نظام نامه ، همچنین آگاهی از خوا سوی  ساخت از ضا برای  با  طتقا

 بر روی نقشه هوایی یا سایر نقشه های موجود. بستر طرحطرح از جمله تعیین موقعیت 

   تعیین موقعیت بستر طرحعوامل موثر در   6-1-2

موقعیت مکانی سببه بعدی همجواری ها از جمله: سبباختمانهای احداث شببده، تأسببیسببات زیر زمینی، موقعیت 

ل نیرو، حوی و عوارض طبیعی)درخت ها و نهر ها( و عوارض غیر طبیعی)مبلمان شبببهری، تیر ها، خطوط انتقا

 .(جدول، چاه، قنات و منهول و نظایر آن

  موقعیت بستر طرحمعیار های موثر در تهیه   6-1-3

 شناسایی و ایجاد ایستگاه های نقشه برداری  6-1-3-1

صات 6-1-3-2 ستم مخت سی سه بعدی در  قطعه مورد طراحی، توپوگرافی  برای  UTM  تعیین موقعیت مکانی 

 معابر. ارتفاقی ملک، عرض گذر و ساختگاه پروژه، حقوق

مورد طراحی، اسناد مالکیت، نقشه های مصوب و نقشه  بسترطرحدریافت نقشه های هوایی موقعیت  -6-1-3-3

 های تفصیلی  از صاحب کار  و بررسی آن با نقشه های وضع موجود.
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  بسترطرح گزارش های فنی نقشه برداری 6-1-4

مغایرت های احتمالی  مساحت، ابعاد و مشخصات ثبتی با نقشه وضع موجود گزارش فنی مربوط به  6-1-4-1

 جهت ارائه به طراح معمار.

گزارش فنی مربوط به همجواری و تعیین باقیمانده احتمالی ملک بر اسبباس طرح فرادسببت و عرض  6-1-4-2

 گذر مصوب جهت ارائه به طراح معمار.

شت های  6-1-4-3 ساختمان های گروه د و ویژه گزارش فنی مربوط به بردا سنجی  ژئودتیکی به منظور رفتار 

 جهت ارائه به ناظر هماهنگ کننده.

 محاسبات فنی و تهیه نقشه های اجرایی    6-1-5

 محاسبات مختصات ایستگاه های  نقشه برداری  6-1-5-1

 برداری های نقشه ایستگاه ارتفاعی با ایجاد کدهای همراه به ملک موجود وضع UTM  نقشه تهیه 6-1-5-2

های احتمالی با  نقشه و مغایرت و نقشه های ثبتی و ارایه موجود با سند مالکیت وضع نقشه تطبیق 6-1-5-3

 سند مالکیت به صاحب کار برای اخذ دستور نقشه و سایر موارد مورد نیاز  مندرجات

 خدمات خاص لحاظ خواهد شد. تبصره: در صورت وجود مغایرت ثبتی، تهیه نقشه کادر الزامی است و در قالب

 درصورت لزوم  رتفاع خط پروژه گذرهای مجاور ملکمحاسبات انتقال ا 6-1-5-4

 تهیه مقاطع طولی و عرضی از معابرو ملک مورد نظر 6-1-5-5

محاسبببات انتقال صببفر صببفر سبباختمان و انتقال آن به نقاط مختلف سببایت بر اسبباس نقشببه های   6-1-5-6

 معماری مصوب

فاعی  6-1-5-7 نای ارت قاط گرهی بر اسببباس تعیین مختصبببات محدوده گودبرداری، رقوم تسبببطیح، مب                ، ن

 مصوب سازه نقشه های

 محاسبات مربوط به مختصات سه بعدی پلیت ها و نقاط گرهی ساختمان براساس نقشه های مصوب 6-1-5-8

ساس  6-1-5-9 شه باقیمانده احتمالی محدوده ملک بر ا شه  تهیه نق ستور نق صوب و د ست م طرح های فراد

 صادره از مرجع صدور پروانه ساختمان.
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بر اسبباس  )رمپ ها( محاسبببات ترازیابی برای شببیب بندی محوطه ها، پارکینگ ها و شببیب راه ها 6-1-5-10

 نقشه های مصوب معماری

 رهای نقشببه برداریپیال محاسبببات مربوط به رفتارسببنجی سببازه ها و محل قرار گیری نشببانه ها و 6-1-5-11

 ژئودتیکی در ساختمان های گروه د و ویژه

 طراحی شبکه های کنترلی برای برداشتهای ژئودتیکی درساختمانهای گروه د و ویژه  6-1-5-12

             همچنین مشبببخصبببات فنی تمام ، مکانی از موقعیت عناصبببر سببباختمانیتولید بانک اطالعات  6-1-5-13

ساختم تخصص های صورت بانکدخیل در  اجرای پدافند  بهره مندی در و BIM  با هدف تولید GISهای  ان به 

 غیرعامل

 نقشه برداری خدمات نظارت 6-2

 بررسی های مقدماتی و اعالم امادگی 6-2-1

برای احداث ساختمان  صاحب کارهای مذاکره با ناظر هماهنگ کننده به منظور کسب اطالع از برنامه 6-2-1-1

 های مصوب و رقومی و آخرین پروانه ساختمانی صادره و اسناد مالکیت،و دریافت اسناد و مدارک ازجمله: نقشه

 برداری،های ماندگار نقشهتحویل ایستگاه 6-2-1-2

 نظارت، انجام ترتیبات قانونی به منظور شروع فرآیند نظارت بر اساس نظام نامه 6-2-1-3

ساس مقررات ملی   6-2-1-4 ساختمان با ناظر هماهنگ کننده بر ا همکاری در تنظیم برنامه نظارت بر احداث 

 ساختمان و نقشه های اجرایی مصوب

ساختمان 3-5-1-5 سی برنامه زمانی اجرای  شارکت در برر شه و جزئیات تجهیز کارگاه ارائه  همکاری و م و نق

بر احداث سبباختمان با هماهنگی ناظر هماهنگ کننده با  و تنظیم برنامه نظارت (سببازندهشببده توسببط مجری )

ضمیمه  ستندات  سایر م شه های اجرایی و  صوب و نق شه های معماری م ساختمان و نق توجه به مقررات ملی 

 .پروانه ساختمانی

اعالم آمادگی برای نظارت بر احداث سبباختمان مورد نظر به همراه ارائه برنامه تنظیم شببده نظارت و   3-5-1-6

ستان و مرجع ب سازمان ا ساس ترتیبات نظام نامه نظارت و ارائه به  ضروری بر ا ضا اوراق  رگه تعهد نظارت و ام

 صدور پروانه و مهر و امضای پروانه ساختمان
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 شروع عملیات ساختمانی 6-2-2

ابعاد طرح معماری و پروانه سبباختمان با ابعاد و کدهای ارتفاعی زمین، سببند مالکیت  انطباق کنترل 6-2-2-1

 ،صاحب کارهای به ناظر هماهنگ کننده و و اعالم مغایرتپس از معرفی زمین توسط صاحب کار 

 ساختمان بر اساس طرح فرادست  و عرض گذر مصوب، کنترل بر 6-2-2-2

 مانده ملک پس از رعایت برهای اصالحی،باقیکنترل ابعاد و مساحت  6-2-2-3

کنترل مبنای ارتفاعی ساختمان با توجه به نقشه های مصوب و ارایه گزارش به ناظر هماهنگ  6-2-2-4

 کننده،

 نظارت بر عملیات گودبرداری  6-2-3

 کنترل محدوده گودبرداری 6-2-3-1

 ریزی،ارتفاعی گودبرداری وخاکرقوم  کنترل  6-2-3-2

ای از شروع تا پایان گودبرداری براساس درخواست برداشت اطالعات گودبرداری به صورت  دوره 6-2-3-3

 های خاص.برای پروژه صاحب کار

 نظارت بر عملیات پی سازی 6-2-4

 ها،کنترل رقوم زیر پی و شیب راه 6-2-4-1

 ها،بندی ستونها و آکسکنترل استقرار پی 6-2-4-2

 رقوم ارتفاعی چاله آسانسور و باالبرها. کنترل محدوده و 6-2-4-3

 

 

 نظارت بر عملیات اجرای اسکلت و سقف 6-2-5

 ها از شالوده تا بام،بندی ستونکنترل استقرار درست ساختمان در سطوح افقی و قائم به ویژه آکس 6-2-5-1

 ها، رقوم زیر و روی تیرها و تراز طبقات.کنترل محور ستون 6-2-5-2
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 عملیات محوطه سازی نظارت بر 6-2-6

 های گروه د و ویژه.ها درساختمانها و پارکینگبندی محوطهکنترل شیب -6-2-6-1

 پایان عملیات ساختمانی  6-2-7

دفترچه اطالعات ساختمان مربوط به پایان عملیات اجرایی به  چک لیست ها و مفاد کنترل و تایید 6-2-7-1

 های نظارت،نامهبر اساس ترتیبات مقرر در نظام منظور صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان

 های مصوب.های نسبت به نقشهکنترل نهایی استقرار هندسه ساختمان و ارایه گزارش مغایرت 6-2-7-2

 توضیح:

 شود.های مصوب ارایه میبردار مطابق نظام نامهای مهندسان نقشههای مرحلهگزارش

 پس از پایان عملیات ساختمان 6-2-8

های خودرو از وضعیت نهایی ساخته شده مشاعات، مفروزات، محل توقفگاههای تک خطی تهیه نقشه 6-2-8-1

 ساختمانی،به منظور صدور پایان کارو حقوق ارتفاقی عرصه و اعیان ملک  

 انطباق وضعیت نهایی ساخته شده با پایان کار ساختمانی صادره و نقشه تک خطی موضوع بند فوق، 6-2-8-2

های نامهو آیین هاآپارتمان تملک قانونهای الزم مطابق با انجام پردازشهای تفکیکی و تهیه نقشبببه 6-2-8-3

برای صببدور اسببناد مالکیت های تفکیکی های تهیه نقشببهنامهشببیوه های ثبتی ونامهاجرایی آن؛ مجموعه بخش

 موضوع قانون حد نگار،

های مجاور آن درحین ساخت و بعد از آن ختمان و زمینجایی نشست و تغییر شکل ساکنترل جابه  6-2-8-4

 های گروه د و ویژه،ناشی از عوامل طبیعی و انسانی در صورت لزوم برای ساختمان

شانه 6-2-8-5 شهایجاد ن شامل جابهبرداری برای کنترلها و پیالرهای نق شست و تغییر های ژئودتیکی  جایی، ن

 روه د و ویژه.های گها، برای ساختمانشکل ساختمان
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 رشته ترافیک خدمات مهندسی-7

 ترافیک خدمات طراحی-7-1

 های زیستی های شهرسازی، شهری و توسعه سکونتگاهمطالعات ترافیک درتهیه طرح 7-1-1

مبحث دوم مقررات  16جدول  11تا  1های موضببوعات کلی و رئوس این بند از شببرح خدمات منطبق بر ردیف

 باشد. می "های شهرسازیحدود صالحیت مهندسان ترافیک در تهیه طرح"ملی ساختمان با عنوان 

 های جدید شهری سازی و توسعهآماده هایطرح 7-1-2

شرح  مبحث دوم مقررات  16جدول  16تا  12های خدمات منطبق بر ردیف موضوعات کلی و رئوس این بند از 

 های شهرسازی به شرح زیرمی باشد:حدود صالحیت مهندسین ترافیک در تهیه طرح"ملی ساختمان با عنوان 

 تعیین محدوده ترافیکی حوزه نفوذ مورد مطالعه 7-1-2-1

ها و دسترسی ها به معابر موجود مراتب راه های پیشنهادی شهرسازی با لحاظ سلسلهبررسی کاربری 7-1-2-2

 و امکانات حمل و نقل شهری

 های بندهای فوق برآورد میزان نرخ تولید و جذب سفر با لحاظ بررسی 7-1-2-3

 امکان سنجی سیستم های حمل و نقل پیاده و سواره در محدوده مورد مطالعه 7-1-2-4

 ها هندسی معابر و دسترسی -طراحی فنی 7-1-2-5

 طرح و ارایه پیشنهاد تسهیالت و تجهیزات ترافیکی  7-1-2-6

 ارزیابی وضعیت ایمنی شبکه معابر محدوده مورد مطالعه 7-1-2-7

 های مجازبرای صدور دستور نقشه ساختمان و یا تغییر کاربریتعریف طرح و مطالعات پایه ترافیکی  7-1-3

های ترافیکی، مسبایل قوق همسبایگان، مسبایل و بازتابنظر به این که تراکم سباختمانی، کاربری آن، رعایت ح

های سببباختمانی ها و مجموعههای مربوط به احداث مجتمعایمنی در هنگام وقوع حوادث غیر مترقبه، در زمین

شته ترافیک مینیازمند اعالم سازماننظر و انجام مطالعات ترافیکی متخصصان ر شد؛ لذا  ها و مراجع ها، ارگانبا

 باشند.زم به استفاده از خدمات مهندسان ترافیک دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی میذیصالح مل
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 سنجیمطالعات عارضه  7-1-4

 های زیر منجر شود:خروجی این بخش از مطالعات مهندسین ترافیک باید به یکی از نتایج مندرج در گزینه

 های ترافیکی.درخواست با توجه به بررسیهای مورد بالمانع بودن نوع و میزان کاربری -1گزینه 

نیاز به انجام اصبببالحات حمل و نقلی و ترافیکی در شببببکه معابر و محدوده بالفصبببل از طریق ایجاد  -2گزینه 

سببازی و روان سببازی تردد با حفظ نوع و میزان تسببهیالت یا بکارگیری تجهیزات ترافیکی جهت تسببهیل، ایمن

 های مورد درخواست.کاربری

های مورد درخواسبببت با توجه به ظرفیت ترافیکی و اصبببالحات تعیین حداک ر نوع و میزان کاربری -3ه گزین

 (2حاصل از گزینه قبل ) گزینه 

 شناخت و تحلیل وضع موجود 7-1-4-1

صدور پروانه در زمین ساختمان و با نظر مراجع  صاحب کار( یا کارفرما برای احداث  ست ) ساس درخوا های بر ا

های سبباختمانی، مسببتندات الزم از جمله پالن موقعیت و جدول سببطوح ها و مجموعهحداث مجتمعمربوط به ا

 ها و طرح تفصیلی محدوده مورد مطالعه دریافت شود.کاربری

 های تفصیلی و اجرایی و مصوب شبکه معابر در محدوده مورد مطالعه بررسی طرح 7-1-4-1-1

 عاع( نفوذ فیزیکی آن و افق زمانی مطالعه تعیین گروه کاربری و محدوده )ش 7-1-4-1-2

 شناسایی رده عملکردی و جهت حرکات ترافیکی در معابر اطراف  7-1-4-1-3

 شناسایی مشخصات هندسی معابر اطراف  7-1-4-1-4

 ها در حوزه نفوذ مطالعاتشناسایی شیوه کنترل تقاطع 7-1-4-1-5

محدود مورد مطالعه در روز )روزهای( اوج فعالیت  برداشبببت آمار حجم ترافیک و سببباعات اوج در 7-1-4-1-6

 کاربری

 ای در حوزه نفوذ مطالعاتهای عمومی و حاشیهشناسایی وضعیت پارکینگ 7-1-4-1-7

 شناسایی سیستم حمل و نقل همگانی در حوزه نفوذ مطالعات 7-1-4-1-8

 مطالعهبررسی وضعیت ایمنی و تجهیزات کنترل ترافیک در محدوده مورد  7-1-4-1-9
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تحلیل وضعیت ظرفیت معابر حوزه نفوذ در شرایط فعلی )بدون در نظر گرفتن تغییرات احتمالی  7-1-4-1-10

 ناشی از احداث کاربری مورد مطالعه( 

 تحلیل تقاضای سفر 7-1-4-2

 های مورد مطالعه با توجه به روزها وبرآورد میزان تولید و جذب سبببفر به تفکیک انواع کاربری 7-1-4-2-1

 ها بر اساس برنامه زمانی توسعه طرح و افق تحلیلهای پیک کاربریساعت

 هاتعیین تفکیک وسیله برای تقاضای شناسایی شده انواع کاربری 7-1-4-2-2

 های( تحلیل تقاضاتحلیل زمانی تقاضای تولید و جذب شده و تعیین ساعت )ساعت 7-1-4-2-3

 های( تحلیل در شبکه مورد مطالعهت )ساعتتوزیع تقاضای برآورد شده در ساع 7-1-4-2-4

 تخصیص تقاضا به شبکه معابر مورد تحلیل در افق مورد نظر 7-1-4-2-5

 های مورد مطالعه در افق تعیین شدهتحلیل شبکه با درنظر گرفتن تاثیر کاربری 7-1-4-2-6

 تحلیل تقاضای پارکینگ 7-1-4-3

 هاک انواع کاربریبه تفکی تعیین نرخ تقاضای پارکینگ 7-1-4-3-1

 ها برآورد میزان نرخ جایگزینی پارکینگ و متوسط زمان توقف با توجه به اهداف سفر کاربری 7-1-4-3-2

سفر کاربری 7-1-4-3-3 ساس اهداف  ضای پارکینگ بر ا شانی تقا ها و تعیین بازه تحلیل زمانی و میزان همپو

 طراحی

 توجه به تقاضای پارکینگتعیین میزان عرضه مورد نیاز با  7-1-4-3-4

 بندی، ارائه پیشنهاد و راهکارجمع 7-1-4-4

نظر در ارتباط با نحوه تاثیر تقاضا بر شبکه حوزه نفوذ کاربری بر اساس نتایج بدست آمده در اعالم 7-1-4-4-1

 بندهای قبلی

ان نرخ تقاضبببای های تامین شبببده بر اسببباس میزنظر در ارتباط با کفایت تعداد پارکینگاعالم 7-1-4-4-2

 هاانواع کاربری پارکینگ

 ارائه نظر نهایی در ارتباط با نتایج عارضه مطالعه اثرسنجی، شامل: 7-1-4-4-3

 سنجی اجرای کامل طرح پیشنهادی از نقطه نظر ترافیکیامکان 7-1-4-4-3-1
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شبکه معابر محدوده کاربری و  7-1-4-4-3-2 صالحات یا تغییرات مورد نیاز در  های نوین یا ارائه روشتعیین ا

 های مورد درخواستمدیریت و مهندسی ترافیک در جهت کاهش تبعات ترافیکی ناشی از احداث کاربری

های مورد درخواسببت در جهت تعیین اصببالحات یا تغییرات مورد نیاز در نوع و میزان کاربری 7-1-4-4-3-3

 حصول شرایط ترافیکی مورد نظر

 اختمانمالحظات طرح دسترسی س 7-1-5

در مطالعات تکمیلی تهیه طرح معماری در بستر طرح احداث مجتمع ها ومجموعه های ساختمانی در دسترسی 

 شود:های داخل و خارج ساختمان با توجه به وسیله نقلیه طرح، اقدامات زیر توصیه می

ا همکاری مهندسین نتایج این بخش عنداللزوم به عنوان مستندات فنی تکمیلی دستور نقشه ساختمان بوده و ب

 شود.های ساختمان لحاظ میطراح در نقشه

 های دسترسی مربوط به داخل ساختمانضوابط و کنترل طرح 7-1-5-1

 طرح مسیر دسترسی به معبر و طبقات 7-1-5-1-1

 مشخصات هندسی و فیزیکی از جمله حداقل عرض دسترسی و شعاع گردش 7-1-5-1-2

 گارزیابی طول صف پارکین 7-1-5-1-3

 جانمایی تجهیزات ترافیکی هدایت و ایمنی مسیر 7-1-5-1-4

 طرح جانمایی تسمه نقاله خودروبر در صورت نیاز 7-1-5-1-5

 الزامات طراحی دسترسی پیاده  7-1-5-1-6

 های اضطراری الزامات خروجی 7-1-5-1-7

 های دسترسی مربوط به خارج ساختمان ضوابط و کنترل طرح 7-1-5-2

 طرح اتصال به معابر بالفصل ساختمان و تأمین فاصله دید  7-1-5-2-1

 اصالحات فیزیکی و هندسی در معابر بالفصل ساختمان  7-1-5-2-2

 تامین دسترسی وسایل نقلیه امداد و نجات  7-1-5-2-3

 شهریسازی فضاهای رو بر اساس الزامات مربوط به مناسبرو و پیادهطرح اتصال مابین سواره 7-1-5-2-4
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 دسترسی مسیرهای دوچرخه و عابر پیاده 7-1-5-2-5

های حمل و نقل عمومی یکپارچه  با ساختمان یا جداگانه در معابر بالفصل طرح جانمایی ایستگاه 7-1-5-2-6

 ساختمان در صورت لزوم

 های عرضی عابر پیاده با توجه به میزان تولید و جذب سفر در صورت لزومطرح گذرگاه 7-1-5-2-7

 طرح جانمایی تجهیزات ایمنی، عالیم و هدایت مسیر در محدوده معابر بالفصل 7-1-5-2-8

 در محدوده های بالفصل تعیین نوع روسازی، جدول و مسیرهای محوطه 7-1-5-2-9

 مالحظات ایمنی حین ساخت 7-1-6

شود ه کار گرفته مینتایج این بخش به عنوان مستندات فنی الزم برای صدور مجوز شروع عملیات ساختمانی ب

 شود.ای به ناظر هماهنگ کننده و مجری ابالغ میو گزارش مربوط به این بخش طی صورت جلسه

 شناخت و برداشت اطالعات مورد نیاز 7-1-6-1

 های موقعیت و طرح معماری مصوباخذ نقشه 7-1-6-1-1

مله تجهیزات کنترل ترافیک موجود، های میدانی در محدوده کارگاه از جانجام برداشت و شناسایی 7-1-6-1-2

های های پیرامونی و محل ایسببتگاهمشببخصببات فیزیکی، موانع دید، رده عملکردی معابر، دسببترسببی کاربری

 ونقل عمومیحمل

برداشت اطالعات مربوط به حجم ترافیک وسایل نقلیه، عابرین پیاده و دوچرخه در محدوده کارگاه  7-1-6-1-3

های ک در شبببکه معابر بالفصببل محدوده کارگاه برای تعیین سبباعات مناسببب فعالیتو تعیین سبباعت اوج ترافی

 کارگاه 

صل در ورودی 7-1-6-1-4 شبکه معابر بالف سایی مخاطرات ایمنی  سهیالت شنا ساختمان برای طراحی ت های 

 سازی محدوده کارگاه.مناسب ایمن

 طرح انحراف ترافیک و نحوه عملکرد کارگاه 7-1-6-2 

 باشد:ن طرح انحراف و کنترل ترافیک در حین ساخت شامل موارد ذیل میتهیه پال

 نقشه عالئم و تجهیزات کنترلی مورد نیاز در محدوده کارگاه 7-1-6-2-1
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پالن نحوه اجرای انحراف ترافیک به همراه مشببخصببات هندسببی مسببیرهای جایگزین و مدیریت  7-1-6-2-2

 ترافیک )در صورت لزوم( 

 دسترسی جایگزین وسایل نقلیه امدادی، عابرین پیاده، دوچرخه در صورت لزوم مسیرهای 7-1-6-2-3

شین 7-1-6-2-4 سنگین و ما سایل نقلیه  شنهاد تعیین محل و برنامه زمانی تردد و آالت کارگاهی با رعایت پی

 ضوابط هندسی و ایمنی.

 حوزه شمول 7-1-7

شود و های فوق باید زیر نظر و با مطالعات ترافیک کلیه طرح صالحیت تهیه  سئولیت مهندسان ترافیک واجد  م

سان ترافیک با  ستی حداقل یکی از مهند شوند، بای شخاص حقوقی تهیه  سط ا صورتی که این مطالعات تو در 

 توجه به حدود صالحیت خود در تهیه طرح مشارکت عملی داشته و طرح به تایید وی برسد.
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 خدمات نظارت ترافیک 7-2

 مقدماتی و عمومیهای بررسی 7-2-1

شامل درجهدر این مرحله بررسی ساختمانی  شبکه معابر مجاور، های عمومی ترافیکی در محدوده کارگاه  بندی 

های تخلیه و بارگیری، عالئم و تجهیزات ترافیکی موجود و مسبببیرهای مانور ها، موقعیتها، تقاطعدسبببترسبببی

 پذیرد.ناظر رشته ترافیک صورت میتوسط مهندس  سایر موارد مرتبطماشین آالت کارگاهی و 

مبحث دوم مقررات  16جدول شببماره  11تا  1نظارت بر حسببن اجرای نتایج مطالعات ترافیک مواد  7-2-1-1

 ملی ساختمان 

 های جدید شهریسازی و توسعههای آمادهای نتایج مطالعات ترافیک طرحنظارت بر حسن اجر 7-2-1-2

 سنجی ساختمان.ارهای حاصل از مطالعات عارضهنظارت بر حسن اجرای راهک 7-2-1-3

 شروع عملیات ساختمانی 7-2-2

 نظارت بر اجرای طرح ایمنی و انحراف ترافیکی در محدوده کارگاه در مرحله تجهیز -

 های ساختمانیهای انحراف مسیر و پالن ایمنی محدوده کارگاهنظارت بر حسن اجرای نقشه

 حین اجرای عملیات ساختمانی 7-2-3

 های ساختمانینظارت بر اجرای صحیح عالئم عمودی و افقی و نصب تجهیزات ایمنی در محدوده کارگاه

 نظارت بر اجرای صحیح مسیرهای جایگزین ترافیک سواره 

 های ساختمانیهای موقت عابر پیاده در محدوده کارگاهنظارت بر اجرای صحیح گذرگاه

های ارگاهمنی عبور و مرور ماشبین آالت سباختمانی در محدوده کنظارت بر اجرای صبحیح برنامه ترافیکی و ای

 ساختمانی 

 نظارت بر اجرای صحیح مسیرهای جایگزین ترافیک سواره حین عملیات اجرائی در جسم راه
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سازی سم راه )عملیات حفاری، به سواره و پیاده حین عملیات اجرائی در ج سفالت،  نظارت بر ایمنی ترافیک  آ

 (ه فنی و ...یابن

های های هندسبببی و تجهیزات ایمنی و عالیم عمودی و افقی مندرج در نقشبببهنظارت بر حسبببن اجرای طرح

 های جدیدسازی و توسعههای آمادهترافیکی طرح

 های جدید و اراضی تفکیکیها در توسعهنظارت بر اجرای صحیح گذربندی شبکه معابر و تقاطع

 های عمومی و طبقاتیمای مسیر و کنترل ترافیک پارکینگنظارت بر اجرای صحیح تجهیزات ایمنی، راهن

ها و سبببایر مشبببخصبببات ها، ارتفاع )کف تا سبببقف(، شبببعاع گردشها، رمپنظارت بر اجرای صبببحیح ورودی

 های عمومی و طبقاتیپارکینگ

های عمومی و طبقاتی برای تخلیه های ورودی و خروجی پارکینگنظارت بر اجرای صببحیح طول صببف و گیت

 در مواقع بحران سریع

 ها و کارایی مناسب در مواقع بحران.نظارت بر حسن اجرای مشخصات فنی مسیرهای دسترسی به کاربری

 پایان عملیات ساختمانی  7-2-4

 آوری و برچیدن کامل ملزومات طرح انحراف ترافیک در پایان عملیات ساختمانینظارت بر جمع -

صحیح  صات فنی و تایید اجرای  شخ شبکه معابر و تقاطعانطباق م سعهگذربندی  ضها در تو ی های جدید و ارا

 تفکیکی

صحیح ورودی سقف(ها، رمپانطباق مشخصات فنی و تایید اجرای  شعاع گردشها، ارتفاع )کف تا  سایر ،  ها و 

 های عمومی و طبقاتیمشخصات پارکینگ

سیر صحیح تجهیزات ایمنی، راهنمای م صات فنی و تایید اجرای  شخ های گو کنترل ترافیک پارکین انطباق م

 عمومی و طبقاتی
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صف و گیت صحیح طول  های عمومی و های ورودی و خروجی پارکینگانطباق مشخصات فنی و تایید اجرای 

 طبقاتی برای تخلیه سریع در مواقع بحران

شبکه معابر و تقاطع صحیح گذربندی  صات فنی و تایید اجرای  شخ سعهانطباق م ضی های جدید و ها در تو ارا

 تفکیکی

ها و کارایی مناسب انطباق مشخصات فنی و تایید اجرای صحیح مشخصات فنی مسیرهای دسترسی به کاربری

 در مواقع بحران.
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 رشته شهرسازی خدمات -8

 برنامه ریزی انطباق کاربری اراضی شهری، روستایی و خارج از محدوده و حریم 8-1

 ساختمانی توسط مراجع ذیصالح صادر می شود.()در حوزه هایی که پروانه  

 انطباق کاربری ها، فعالیت ها و تراکم ها و ساختار فضاهای شهری و روستایی در محدوده مورد مطالعه؛ 8-1-1

شنهادی با یکدیگر و با محیط پیرامون به منظور تامین رفاه،  8-1-2 سازگاری فعالیت های موجود و پی مراعات 

 امنیت و آسایش؛

استفاده بهینه و بهره وری مناسب اراضی از دیدگاه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی با رعایت رفاه،  8-1-3

 آسایش، امنیت و پایداری؛

حفظ منافع عمومی در قبال منافع شخصی به ویژه در تامین فضاهای عمومی، تاسیسات و تجهیزات  8-1-4

 مربوطه؛

 نظر تامین فنی، فضای سبز، دید و منظر؛حفظ و ارتقای کیفیت محیط شهری از   8-1-5

 کنترل تناسب کاربری و فعالیت با ویژگی های طبیعی زمین؛  8-1-6

 بررسی مشکالت و موانع اجرایی طرح های شهرسازی؛  8-1-7

 تعریف طرح و مطالعات پایه 8-2

 دریافت اطالعات مستند شامل:  8-2-1

 تصویر سند مالکیت و کروکی ثبتی

 که به تایید مرجع صدور پروانه ساختمان رسیده باشد. 2000/1ی طرح مصوب ها مقیاس موقعیت قطعه رو

 500/1نقشه سایت پالن با مقیاس

 گزارش سوابق قطعه مورد نظر در کمیسیون های مربوطه 

 موافقتنامه موثق ارگان های ذیربط 
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ای، و عمران محلی، ناحیه آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه 49گزارش چگونگی رعایت ماده 

 منطقه ای، ملی و ...

 مشخص نمودن وضعیت کاربری و مالکیت زمین یا ساختمان مورد نظر در طرح های شهرسازی مصوب 8-2-2

 شامل: ،تعیین محدوده مورد مطالعه در طرح های فرادست  8-2-3

لعه و نوع کاربری آن و تعیین شعاع تعیین مقیاس الزم برای مطالعه متناسب با ابعاد و مقیاس زمین مورد مطا

 محدوده مورد مطالعه نظیر محله، ناحیه، منطقه، شهر یا روستا

 شامل: ،بازدید محلی از قطعه مورد نظر و جمع آوری اطالعات اولیه  حاصل از بازدید محل 

 شبکه ارتباطی عمده، تراکم و همجواری ها، کاربری هایانجام بررسی های اولیه از قطعه مورد بررسی مانند  

 و شرایط خاص قطعه مورد نظر موقعیتشناسایی ویژگی های  

 بررسی و تحلیل اثرات تغییر کاربری

 بررسی مسائل مربوط به اثرات ناشی از حذف کاربری مصوب در محدوده مورد مطالعه شامل: 8-3-1

 اری آنهاتعداد قطعات موجود با کاربری مربوطه در محدوده مورد مطالعه و نحوه تأثیر گذ

 تاثیر کاربری مورد مطالعه بر جمعیت محدوده مورد بررسی

 ارزش اقتصادی قطعه مورد نظر از قبیل ارزش قطعه نسبت به قطعات همجوار

 شبکه ارتباطی و ترافیک با توجه به کاربری زمین

 تراکم جمعیتی و تاثیر بر سرانه های خدماتی

 اربری قطعهظرفیت زیر ساخت های موجود و خدمات مرتبط با ک

 اصول آسایش، مطلوبیت، ظرفیت ، سازگاری و دید و منظر  

 کیفیت و مباحت زیست محیطی

 

 بررسی مسائل مربوط به اثرات ناشی از استقرار کاربری جدید در محدوده مورد مطالعه شامل: 8-3-2

 تعیین محدوده الزم برای مطالعه با توجه به شعاع عملکردی
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 جمعیت محدوده مورد مطالعه

 اقتصاد محدوده مورد مطالعه

 شبکه ارتباطی و ترافیک

 تراکم جمعیتی و تاثیر برسرانه های خدماتی 

 زیر ساخت ها، تاسیسات زیربنایی و خدمات مورد نیاز 

 اصول آسایش، مطلوبیت، ظرفیت، سازگاری و دید و منظر

 عوامل زیست محیطی

  کاربری اراضیجمع بندی ارائه پیشنهاد و تعیین الزامات انطباق  4-8

نتایج این بخش برای تسهیل در امر تصمیم سازی با رعایت ضوابط و معیارهای فنی و تخصصی و منافع  

 عمومی به مراجع صاحب صالحیت تصویب کننده مطرح ارائه می شود.

کلیه تقاضاهای مربوط به تغییرات کاربری، عرض معبود تراکم، نحوه استقرار بنا در زمان و سایر مواردی که نیاز 

 به طرح انطباق کاربری اراضی شهری دارند، باید توسط شهرساز دارای صالحیت تهیه و تایید گردد. 

 و روستایی شهریتفکیک اراضی  8-2

 اهداف  8-2-1

 وری زمینافزایش بهره  8-2-1-1

 هماهنگی با ویژگی های طبیعی زمین 8-2-1-2

 توجه به ویژگی های بافت واجد ارزش کالبدی 8-2-1-3

 تامین دسترسی سالم و ایمن به قطعات زمین 8-2-1-4

 هماهنگی با شبکه ارتباطی پیرامون، زیرساخت ها و تجهیزات زیربنایی 8-2-1-5

 ، تراکم ساختمانی و جمعیتیتناسب و هماهنگی با کاربری، فعالیت 8-2-1-6

 تعریف طرح و مطالعات پایه  2 -8-2 – 2
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 بررسی مدارک ثبتی و اسناد مورد نیاز زمین با هماهنگی مهندسی نقشه بردار دارای صالحیت 8-2-2-1

 بررسی اسناد و نقشه های زمین و مستحدثات  8-2-2-2

 تفکیک اراضیانطباق ضوابط و مقررات طرح های  شهرسازی در طرح   8-2-2-3

 بررسی میزان برخورداری زمین از  خدمات بنایی و عمومی 8-2-2-4

 جمع آوری اطالعات پایه و بررسی آن 3 -8-2 – 2

 اخذ اطالعات مربوط به ضوابط تفکیک در محدوده و منطقه استقرار ملک برای انواع کاربری ها  8-2-3-1

 الحدریافت مجوز تفکیک صادره  توسط مراجع ذی ص 8-2-3-2

 تطبیق زمین و قطعات مجاور با نقشه تهیه شده توسط مهندس نقشه بردار دارای صالحیت 8-2-3-3

 تعبین قدمت ساختمان های موجود در زمین، 8-2-3-4

 بررسی چشم اندازهای طبیعی و مصنوعی مشرف بر زمین  8-2-3-5

 بررسی دسترسی و شبکه حمل و نقل در محدوده مورد مطالعه 8-2-3-6

تحلیل محدوده مورد مطالعه شامل شیب عمومی اراضی، نحوه دفع آب های سطحی، عوارض تحلیل  8-2-3-7

 مسائل اقلیمی

 ارائه طرح تفکیک 8-2-4

 تعیین معیارها و ضوابط مالک عمل برای تفکیک 8-2-4-1

 ها( تعیین ابعاد و ارائه مشخصات قطعات تفکیکی ) طول و عرض و مباحث، عرض گذر قوس و شعاع 8-2-4-2

 تعیین جهات مناسب استقرار قطعات با توجه به ویژگی های محیطی و کالبدی 8-2-4-3

 مشخص نمودن قطعات مربوط به کاربری های عمومی مورد نیاز با استناد به طرح های شهرسازی مصوب

 ارایه گزارش و نقشه های تفکیکی 8-2-4-5
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 هطرح انطباق شهری ساختمان برای صدور دستور نقش 8-3

 جمع آوری اطالعات پایه 8-3-1

شهری و  8-3-1-1 صوب و جاری برای محدوده  شهری م جمع آوری اطالعات مربوط به برنامه ها و طرح های 

 زمین مورد نظر 

ساختمان برای آگاهی از موافقت و مجوز  8-3-1-2 صدور پروانه  سناد و تاییدیه های مربوطه از مرجع  دریافت ا

 الزم در مورد نوع کاربری، تراکم مجاز و سایر ضوابط و مقررات شهرسازی حاکم بر ساخت و ساز در پالک 

 ه ساختمانتعیین استعالم های مورد نیاز و اعالم آن به مرجع صدور پروان 8-3-1-3

 مطالعه و بررسی وضع موجود زمین مورد نظر و پالک های همجوار در حد مورد نیاز شامل: 8-3-1-4

 عوارض طبیعی، شکل و شیب زمین و جهت هدایت آب های سطحی 5 -8-3-1

 ابعاد قطعه یا قطعات موجود و پالک های همجوار 8-3-1-6

 وارسطوح اشغال قطعات موجود و پالک های همج 8-3-1-7 

 عرض معابر موجود 8-3-1-8

 جانمایی تاسیسات زیربنایی مورد نیاز پروژه 8-3-1-9

 تراکم جمعیتی و ساختمانی موجود 8-3-1-10

 کلیات خط آسمان و ویژگی های شاخص بدنه شهری محدوده مورد مطالعه 8-3-1-11

 احب صالحبتمساحت، بر، کف و ابعاد وضع موجود بر اساس داده های نقشه بردار ص 8-3-1-12

خط پروژه و کنترل ابعاد و مساحت باقیمانده بر اساس ضوابط و مقررات طرح های توسعه شهری و  8-3-1-13

 روستایی فرادست

 تجزیه و تحلیل اطالعات جمع آوری شده ضمن تعیین ظرفیت ها و نیازهای ساختمان 8-3-2

سبباختمانی و سببایر ضببوابط مربوط به درخواسببت کارفرما )صبباحب کار( در خصببوص کاربری، تراکم  8-3-2-1

 های شهری مصوب و مورد عملطرح
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ضیح: در  صدور پروانه، تو سوی مرجع  شده از  صاحب کار( با موارد اعالم  ست کارفرما ) صورت مغایرت درخوا

 ناسی مطابق با شرح خدمات انطباق کاربری اراضی اقدام شود.نسبت به تهیه گزارش کارش

شهری نحوه بررسی تفصیلی ویژگ 8-3-2-2 شامل نظام توزیع کاربری های  ی محدوده اطراف زمین مورد نظر: 

 توزیع خدمات، دسترسی، شبکه ارتباطی و ساختارفضاهای شهری و روستایی در محدوده مورد مطالعه

 ارائه پیشنهادها و گزارش های فنی   8-3-3

 جمعیت پذیری ساختمان متناسب با ضوابط  و مقررات شهرسازی 8-3-3-1

 تعداد طبقات قابل احداث 8-3-3-2

 کاربری هریک از طبقات  8-3-3-3

 تعداد واحد های قابل احداث 8-3-3-4

 نحوه استقرار بنا در زمین و ارتفاع کلی ساختمان 8-3-3-5

 برآورد اولیه تعداد پارکینگ مورد نیاز پروژه 8-3-3-6

ضببوابط شببهرسببازی در مواردی که تخلفات سبباختمانی به  تطبیق اجرا با شببرایط تهیه گزارش فنی 8-3-3-7

  می شود. جاعقانون شهرداری ار 100کمیسیون ماده 

ضیح: ساز. مطابق تو شهر سان  شهری در خدمات مهند سیما و منظر  صول و قواعد پدافند غیرعامل و  رعایت ا

 وب خواهد بود.مقررات ملی ساختمان، مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی و نظام نامه های مص

 ناظر هماهنگ کننده خدمات -9
 

به منظور ایجاد هماهنگی بین ناظران رشته های مختلف و ارایه خدمات مهندسی مطلوب و یکپارچه و همچنین 

به عنوان ناظر عمران  ایرشته های معماری  یحقوقبه منظور دفاع از حقوق کارفرما، یکی از ناظران حقیقی یا 

 خدمات زیر تعیین می شود. هماهنگ کننده، با شرح

و مجری به منظور کسب اطالع از برنامه های وی برای احداث ساختمان و  صاحب کار() کارفرمامذاکره با  9-1

 دریافت اسناد و مدارک به شرح ذیل:

 مدارک رسمی صادره توسط مرجع صدور پروانه ساختمان برای احداث بنا و اسناد مربوط به مالکیت زمین، -
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 نقشه های اجرایی معماری، سازه، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی،  -

( شامل: ضوابط ه توسط مرجع صدور پروانه ساختمانناظر بر احداث ساختمان )صادر تصویرمدارک رسمی الف(

 دستور تهیه نقشه  و مقررات، تذکرات و

نسخه از نقشه های اجرایی معماری، یک نسخه از نقشه معماری مصوب مرجع صدور پروانه ساختمانی و یک ب( 

 ها(سی دی از نقشه ید شده توسط سازمان استان )و یاسازه، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی تای

ساختمان یی که برای تهیه نقشه های معماری مصوب مرجع صدور پروانه ج( سایر مدارک و گزارشها و نقشه ها

           نقشه های مربوط به نقشه برداری بستر طرح و  :اند. مانند مورد استناد قرار گرفته اجراییو نقشه های 

 گزارش های آزمایش مکانیک خاک و موارد مشابه.

سایر مدارک و گزارش ها و نقشه هائی که برای تهیه نقشه های اجرایی مورد استناد قرار گرفته اند از جمله  -

 نقشه های مربوط به نقشه برداری محوطه ،گزارش های آزمایش مکانیک خاک، 

ساختمانی مذاکره و تبادل نظر مقدماتی با سایر مهندسان ناظر تعیین شده برای نظارت بر اجرای عملیات  9-2

در ارتباط با موارد مربوط به سازه،تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی در خصوص مراحل و موارد مربوط به 

تنظیم هماهنگی های ضروری نظارتی و تحویل یک مجموعه از نقشه های اجرایی معماری به همراه حسب مورد 

به مهندسان ناظر با تخصص های ذیربط  یک مجموعه از نقشه های اجرایی تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی

برای بررسی وضعیت نقشه ها از لحاظ نکات مربوط به نظارت تخصصی طبق موارد مندرج در مرحله اول شرح 

 های خدمات مربوط و اعالم آمادگی نامبردگان برای نظارت تخصصی.

شه های اجرایی، مهندس در صورت عدم تطابق نقشه های اجرایی، یا عدم کفایت اطالعات ضروری در نق9-3

ناظر هماهنگ کننده، نقشه های ذیربط را همراه با گزارش توجیهی فنی خود و یا سایر مهندسان ناظر با تخصص 

. بعد نقشه های مزبور ارجاع خواهد نمودذیربط را توسط صاحب کار برای تکمیل به مهندس طراح تهیه کننده 

قشه های ذیربط توسط مهندسان ناظر مجدداً مورد بررسی و از تکمیل نقشه ها توسط مهندس طراح مربوطه ن

 بازبینی قرار خواهد گرفت.

مسئولیت تکمیل و رفع نواقص نقشه های اجرایی در هر شرایطی به عهده مهندسان طراح تهیه کننده نقشه ها 

و یا مهندسان دیگر با تخصص و صالحیت مشابه خواهد بود.حد مسئولیت مهندس ناظر در تأیید نقشه های 

تبع این بط خواهد بود، بالدر نقشه های ذیراجرایی محدود به موارد قابل تشخیص از طریق اطالعات منعکس 

 تایید رافع مسئولیت مهندسان تهیه کننده نقشه های مزبور نخواهد بود.
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تنظیم برنامه بررسی و تایید برنامه تفصیلی اجرای کار ارائه شده توسط مجری با هماهنگی با سایر ناظران و  9-4

اجرایی معماری، سازه، تأسیسات  نظارت بر احداث ساختمان بر اساس مالحظات فنی و منعکس در  نقشه های

ارائه شده توسط زمان بندی کلی و تفصیلی کارهای اجرایی ساختمان مکانیکی و تأسیسات برقی با توجه به برنامه 

 مجری

به همراه ارائه برنامه  با هماهنگی سایر ناظران آمادگی برای نظارت بر احداث ساختمان مورد نظر نعکاسا 9-5

بر اساس ترتیبات نظام نامه نظارت و ارائه به سازمان  رگه تعهد نظارت و امضا اوراق ضروریتنظیم شده نظارت و  ب

 استان و مرجع صدور پروانه و مهر و امضای پروانه ساختمان

مهر و امضای مجوز شروع عملیات ساختمانی جهت ارائه به مرجع صدور هماهنگی با سایر ناظران جهت  9-6

 تانپروانه ساختمان و سازمان اس

 یا ناظران حقیقی شاغل در ناظر و یقیحق ناکارهای نظارت ناظر و انجام جهت بازدید یهماهنگ جادای 9-7

 ساختمان ییاجرا اتیعملمراحل مختلف رشته های هفتگانه ساختمان در  یحقوق

یا انعکاس از سوی  حین اجرا در زمان مشاهده مراحل مختلف اجرای ساختمان های و تخلفات ابالغ مغایرت 9-8

و تعیین فرصت مناسب جهت اصالح و در  )یا کارفرما(به مجری به عنوان نماینده فنی صاحب کار  سایر ناظران

و درخواست رفع اختالف  با ذکر دلیلمرجع صدور پروانه و سازمان استان صورت عدم تمکین گزارش تخلف به 

مبحث دوم مقررات  4-16بند  33آیین نامه اجرایی ماده  24 ماده 2نظر از کمیته داوری مطابق شیوه نامه تبصره 

 ملی ساختمان.

استان و  یبه سازمان نظام مهندس یاجرائ اتیعمل خالف حین اجرا و پایان مراحل اصلی گزارش های ارائه 9-9

 ناظربه  ، مهر و امضا ومیمقرر، تنظ موعد از رشته ها در کی، که مهندسان ناظر هر ساختمان مرجع صدور پروانه

 .ندینما یم لیهماهنگ کننده تحو

مجری در اجرای ساختمان از  و تخلف در مورد مسامحهاعالم مراتب به سازمان استان و مرجع صدور پروانه  9-5

با آن برخورد  ساختمانی اجرا حین اتی کهتخلفنظر کیفیت، رعایت ضوابط اجرایی و مقررات ملی ساختمان و 

 .نموده یا سایر ناظران به او اعالم نموده اند

مانده  ماهدو حداک ر ساختمان سازمان استان و مرجع صدور پروانه صاحب کار،  بهپایان مدت قرارداد اعالم  9-6

 درخواست تمدید قرارداد با صاحب کار و ناظران از سازمان استان.مدت قرارداد و  انیبه پا
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میان مجری و هر یک از ناظران از طریق داوری، در حین اجرای عملیات ساختمان، در خصوص حل اختالف  9-7

 رعایت مقررات ملی ساختمان، پروانه ساختمان و مسایل ناشی از اجرای کار در محل احداث بنا.

 اعالم مراتب توقف عملیات اجرایی بخشی از کار یا در صورت نیاز تمام عملیات ساختمانی به مرجع 9-8

و به عنوان نماینده فنی صاحب کار  صدورپروانه، در صورت عدم قبول نظر ناظر هماهنگ کننده از سوی مجری

 و درخواست تشکیل کمیته داوریعدم رفع اشکال 

اعالم نظر کمیته داوری اعم از رفع اشکاالت و یا دستور توقف عملیات اجرایی به ترتیب به مجری و مرجع  9-9

 و رفع اشکاالتی تا حصول نتیجه ر پروانه و پیگیرصدو

 به سازمان استان. ییاجرا اتیقبل از شروع عمل ،و مجریصاحب کار  نینسخه از قرارداد اجرا ب کی لتحوی 9-10

به ناظران مربوطه  یفن انجام کار توسط مجری با توجه به نوع قرارداد، پس از کسب نظر کیفیت دتایی 9-11

 .ویپرداخت حق الزحمه  منظور

مرتبط با قرارداد در مواردی که  لیمسا ریکارهای انجام شده و سا هکلی برداری صورت جلسه در حضور 9-12

 ی شود.م قرارداد اجرا فسخ

 و مشارکت در تهیه صورتجلسهصاحب کار  کار توسط مجری به لتحوی جلسه در حضور 9-13

 و تهیه صورتجلسه نیاز طرف کیبه تقاضای هر مجری و کار صاحب اختالف جلسه در حضور 9-14

دستور توقف عملیات ساختمانی در مواردی که قبل از پایان یافتن اجرای پروژه به دلیل پایان یافتن مدت  9-15

 قرارداد، فسخ یا ابطال قرارداد یا سلب صالحیت قانونی مجری و نظایر آن، ادامه کار مجری غیر ممکن شود.

 صالحیت به سازمان استان و مرجع صدور پروانه.مراتب ادامه کار بدون مجری صاحب  گزارش 9-16

تعلیق کار از شروع تا پایان مدت مذکور، در صورتی که صاحب کار، اجرای پروژه را بدون قصور  گزارش 9-17

آن به سازمان  یو اعالم کتب مجری به هر دلیل، بیش از پانزده درصد مدت مندرج در قرارداد به تاخیر بیندازد

 جهت بررسی و تایید سازمان استانپروانه  استان و مرجع صدور

گزارش موارد خالف مجری با ذکر دلیل به سازمان استان و مرجع صدور پروانه، در صورت عدم تمکین  9-18

 ابالغی هر یک از ناظران.   دستورهای مجری به
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